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ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
--- - Стара Загора-----

Изх.№
дата.. '/£?. Co JUbĴ lr

НА ВНИМАНИЕТО 
НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

ОТНОСНО: Разяснение по Документация за участие в процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет „Доставка чрез покупка на трактори и прикачен 
инвентар към него за нуждите на Учебно - опитно стопанство към Тракийски 

университет гр. Стара Загора, обособена в позиции"

О Т Г О В О Р

Във връзка с постъпило с вх.№ 2544/19.05.2016г. искане за разяснение по 

Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Доставка чрез покупка на трактори и прикачен инвентар към него за 
нуждите на Учебно - опитно стопанство към Тракийски университет гр. Стара 

Загора, обособена в позиции", на основание чм.29 от ЗОП, давам следните 

разяснения:

Въпрос: Във връзка с горецитираната обществена поръчка за доставка на 

трактори и прикачна техника, в частта и на обособена позиция № 1 - 
„Доставка на 2 /два/ броя нови, неупотребявани ТРАКТОРА за 

извършване на основни обработки на почвата /оран, култивиране, 

сеитба, окопаване, пръскане, торене и др./; моля да ни отговорите ще 
допуснете ли до оценка участник, предложил трактори, отговарящи на 

критериите за допустими вредни емисии - Tier (Stage) IIIA, категория Т2, 

които все още са разрешени за продажба в Европейския съюз.
Чрез това ще допуснете повече предложения за трактори, които 
са разрешени за продажба в България с валидна хомологизация за всички страни 

от Европейския Съюз.

Отговор: Възложителят е посочил своите изисквания към техническите 
параметри на техниката, предмет на настоящата поръчка в Таблица 1 към 
ТЕХНИЧЕСКОТО ЗАДАНИЕ от одобрената, от Възложителя Документация. Ще 
бъдат разглеждани и оценявани, всички предложения на техника с параметри, 

отговарящи напълно или по-добри от цитираните в техническото задание.

Актуална версия на типовата бланка за този документ може да бъде изтеглена на адрес:

www.unisz-iso.org

http://www.unisz-iso.org
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На основание чл.29, ал.2 от ЗОП, настоящото разяснение ще бъде 
публикувано в профила на купувача в 4 дневен срок от получаване на искането, 

без да бъде посочена информация за лицата, които са го поискали.

На основание чл.29, ал.2 от ЗОП, настоящото разяснение ще бъде изпратено 
на лицата, посочили електронен адрес, в деня на публикуването му в профила на 

купувача.
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