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РАЗЯСНЕННЯПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА 
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩ ЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Инженеринг (проектиране и 
строителство) на обект „Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико 
Търново” по договорните УСЛОВИЯ на ФИДИК (FIDIC) за технологично оборудване и 
проектиране -  строителство за електро и машинно-монтажни работи и за строителни и 
инженерни обекти, проектирани от Изпълнителя (Жълта книга).

Въпрос 1: В обявлението възложителят е посочил като задължително условие за превеждане на 
авансово плащане представяне на безусловна банкова гаранция за аванс и надлежно оформена 
фактура. Съгласно закона за ДДС, чл.113, ал.4, фактура се издава не по-късно от 5 дни от датата 
на получаване на авансово плащане, в случай, че се предвижда такова. Налице е противоречие и с 
разпоредбите на чл. 25, ал.7 от същия закон, третиращ възникване на данъчно събитие и 
изискуемост на данъка, Преди получаване на авансовото плащане не е налице данъчно събитие и 
участника няма основание за издаване на фактура. В този случай възложителят каква друга 
форма ще приеме, за да се направи авансово плащане - напр.проформа фактура за аванс?

Отговор: Редакцията на чл. 113, ал. 4 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) 
посочва само крайния срок за издаване на фактура, без да поставя изрични изисквания или 
забрани по отношение на началния момент, в който следва да се издава фактурата. В същия 
смисъл е и писмо № 24-00-47 от 08.11.2007 г. на НАП.

Въпрос 2: Възложителят е посочил в обявлението, че ще задържа от стойността на всеки акт по 
10 %, които ще се изплащат на изпълнителя, както следва: 50 % при издаден сертификат за 
приемане на обекта, след всички определени проби и 50 % след изтичане на най-късната дата за 
съобщаване на дефекти. Както е записано в предложението за договор и в двата случая 
задържаните суми се възстановяват след одобрение от страна на Инженера и надлежно оформена 
фактура. Съгласно изискванията на чл.26, ал.4, т.2 от ЗДДС, при доставки на територията на 
страната, в данъчната основа на доставката се смята включена стойността, задържана от 
получателя като гаранция за добро изпълнение. Фактури се издават при доставката на услугата, 
т.е. при одобрение на междинните сертификати за плащане. Моля, да бъде направена съответната 
корекция в предложението за договор.

Отговор: Моля записът в III. 1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към 
съответните разпоредби, които ги уреждат от Обявлението: «Задържаната сума (Задържаните пари) 
се изплаща както следва: Когато за Обекта е издаден Сертификат за Приемане и Обектът е 
преминал всички точно определени проби (включително Пробите след Завършване), Инженерът 
ще завери за изплащане на Изпълнителя първата половина от Задържаната Сума.Непосредствено 
след най-късната от датите на изтичане на Срока за Съобщаване на Дефекти, Инженерът ще 
завери за изплащане на Изпълнителя оставащата разлика от Задържаната Сума. Частта от 
Задържаната сума се изплаща на Изпълнителя в срок от 28 дни след като бъде заверена за 
плащане от Инженера и след представяне на надлежно оформена фактура» в частта и след 
представяне на надлежно оформена фактура да се счита за печатна грешка. Същото се отнася и за
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идентичния запис в ТОМ II „Указания за участие в процедурата за възлагане на обществена 
поръчка“ от Документацията т.9 „Схема на плащане“, стр. стр. 13:“ Частта от Задържаната сума се 
изплаща на Изпълнителя в срок от 28 дни след като бъде заверена за плащане от Инженера и след 
представяне на надлежно оформена фактура.» В предложения договор не се съдържат под-клаузи 
и текстове противоречащи на изискванията на чл. 26, ал.4, т.2 от ЗДДС.

Нашата компания би желала да отговори на поканата за представяне на оферти по проект 
„Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново”.
Позволяваме си да Ви помолим за удължаване на срока за подаване на оферти. Нашата молба е 
на основание важността и размера на проекта, техническата му комплексност, както и факта, че 
бъдейки международна компания, сме принудени да извършим превод на тръжната 
документация на чужд език.
Споменатите причини значително намаляват времето, с което разполагаме за работа върху 
нашата оферта.

Отговор: Съгласно чл. 27а, ал.2 от ЗОП: «Всяко заинтересовано лице може да направи 
предложение за промени в обявлението и/или документацията в 10-дневен срок от 
публикуването на обявлението за откриване на процедурата.“ Обявлението за откриване на 
настоящата процедура е публикувано на 22.08.2013 г.

С оглед спазване на изискването на чл. 29, ал.З от ЗОП Възложителят публикува 
настоящото разяснение в профила на купувача.

Въпрос 3:


