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Относно: процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание 

с номер № ТТ001923 и предмет „Доставка и сервиз на автомобилни гуми за леки 

автомобили, лекотоварни автомобили и автомобили 4х4“ 

Уважаеми Господа, 

Във връзка с гореописаната процедура се получиха въпроси както следва 

В документацията към обществената поръчка, глава Инструкциите към 

участниците, в т. 31.1 Възложителя е поставил изискване за показател РМ — „Най-

изгодно предложение“ да се оценява с максимален брой точки - 12, предложените 

от участника гуми да са от марки класирани на първите седем места от марки на 

производители със значителен дял на европейският пазар, в последната класация 

на ETRMA. 

Въпрос №1: Могат ли да се предлагат от всички марки на производителите, т.е. 

бюджетните марки на тези производители? 

Отговор на Въпрос № 1: Участникът може да предлага по свой избор марки на гуми, 

съобразявайки се с изискването на Възложителя те да бъдат класирани на едно от 

първите седем места от в последната класация на ETRMA на марки на производители 

със значителен дял на европейският пазар и за които има официален документ от 

производителя. 
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В Техническото задание, т. 14 Възложителя е поставил изискване: „Доставчикът 

трябва да доставя гуми, производство на водещи по отношение на качеството 

световни производители, чиито продукти заемат челно място в тестовете, 

провеждани ежегодно от специализирани организации в ЕС АDАC, 

WINTERREIFENTESTS и SOMMERREIFENTESTS.” 

Въпрос № 2: Могат ли да се предлагат от всички марки на производителите, т.е. 

бюджетните марки на тези производители? 

Отговор на Въпрос № 2:  Участникът може да предложи марка по свой избор, 

стига продуктът да е производство на водещи по отношение на качеството 

световни производители, чиито продукти заемат челно място в тестовете, 

провеждани ежегодно от специализирани организации в ЕС АDАC, 

WINTERREIFENTESTS и SOMMERREIFENTESTS. 

С уважение,  

Сергей Поборников 

Старши специалист Снабдяване 

Тел.: +359 2 8122456.  моб: +359(0)885691545. факс: +359 2 8122588; -89 

Бизнес парк София/Сграда 2A/ Младост 4/ 1766 София  

www.sofiyskavoda.bg; spobornikov@sofiyskavoda.bg  
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