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Във връзка с постъпили запитвания за допълнителни пояснения по 

документацията на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава 

осма „а” от ЗОП с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по 

линиите от Областната, Републиканската и Общинската транспортната схема от 

квотата на община Кричим”, Ви предоставяме информация, както следва: 

 

ПОСТАВЕН ВЪПРОС: „Компенсаторните плащания към превозвача в размер на 

13 265/тринадесет хиляди  двеста шестдесет и пет/ лева без ДДС,за какъв период са?” 

ОТГОВОР НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: За целия срок на договора /пет години/. 

 

 

ПОСТАВЕН ВЪПРОС: „Моля да ни предоставите нагледно как да изчислим 

„стойността на договора”, върху която трябва да се внесе 3 % гаранция от неговата 

стойност”  

ОТГОВОР НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Гаранцията за изпълнение на договора  е 3 % от 

компенсаторните плащания към превозвача, а именно 3 % от 13 265/тринадесет хиляди  

двеста шестдесет и пет/ лева без ДДС. 

 

 

ПОСТАВЕН ВЪПРОС: „Как се ангажира Общината със осигуряване на достъп до 

автогарата в гр.Кричим и на каква цена, при положение, че същата е частна собственост 

и нейният собственик не желае/откаже/ да сключи договор с нас, защото се явяваме 

конкурентни фирми.Същото ни е необходимо за да можем по-точно да изчислим 

разходите за обслужване на линиите?” 

ОТГОВОР НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: чл. 53а от Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за 

обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България. 

 

 

ПОСТАВЕН ВЪПРОС: „Моля да ни посочите какъв е броя на издадените карти за 

превозените ученици и пенсионери през изминалата 2012 г?” 

ОТГОВОР НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Няма издадени такива карти през 2012 г. 

 

 

ПОСТАВЕН ВЪПРОС: На основание ЗОП, „всяко заинтересовано лице може да 

поиска писмено от Възложителя разяснение по документацията до изтичане на срока за 

нейното закупуване”, В случай че от предоставяне на разяснението от Възложителя до 

крайния срок за получаване на оферти за участие остават по-малко от шест дни 

Възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на оферти за участие с толкова 

дни, колкото е забавата.” 

ОТГОВОР НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: неприложимо. 
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