
 

 

 

РАЗЯСНЕНИЕ  ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С 

ПРЕДМЕТ: „Услуга по предоставяне за ползване и обслужване на мобилни химически 

тоалетни и WC – и душ-контейнери /мобилни мивки/ и др. за нуждите на Община Велико 

Търново и нейните структури” 

 

Въпрос 1: Участникът трябва да опише „Организация и методология на работата” и 

оценката на представената от него такава влияе на коефициент „К”, който пък влияе на 

класирането, а всъщност в документацията няма нищо конкретно, с което да се съобразим 

при разработването на организацията и методологията. Моля за уточнение: 

Поотделно за изброените артикули, които общината ще наеме, какво количество и за какъв 

срок от време, а също дайте информация: 

- химически тоалетни – с какъв режим на сервизно обслужване 

- WC контейнери – какъв тип /с колко кабини/, свързани към водопровод и канал или с 

резервоари 

- душ контейнери – колко кабини, и свързани или с водопровод и канал или с резервоари 

- мобилни мивки – колко 

- транспортните разходи за артикулите, различни от тоалетните, не могат да бъдат 

предвидени, така че ще се начисляват ли отделно? 

Отговор: Съгласно раздел „Изисквания за изпълнението на поръчката” от публичната покана 

„Участниците задължително представят Техническо предложение за изпълнение на поръчката с 

посочване на  конкретната методология на работа  във връзка с доставките. Посочват се имената и 

телефоните на лицата, които ще са ангажирани с изпълнението на поръчката”. В раздел 

„Показатели за оценка на офертите” е посочено, че формулата за определяне на краен коефициент 

”К” е: К = Ц х 40 %  + Т х 60 %, където: 

„Т – техническа оценка на участника,  включваща Организация и методология (максимум 100). По 

този показател се оценява дали предложението на участника показва задълбочено познаване на 

цялостния процес по изпълнение на поръчката. Комисията преценява разбирането на участника за 

обхвата на поръчката, преценката за необходимите ресурси и организацията на работата в етапа на 

реализация предмета на поръчката, която участникът възнамерява да създаде. Предмет на оценка е 

разпределението на различните ресурси в обособените етапи на работа и координацията на 

дейностите и участниците в процеса. Комисията преценява дали предложената организация би 

осигурила в достатъчна степен качество на изпълнение на поръчката и доколко съществува 

сериозен риск от вътрешен организационен проблем за изпълнението на поръчката. Оценяват се 

стратегията, методите и похватите, посочени от участника за изпълнение на услугата, и тяхното 

съответствие с целите на поръчката. Комисията преценява дали предложените методи и начини на 

управление на процесите от участника биха довели до качествено и навременно изпълнение на 

дейностите – предмет на поръчката, дали приложеното описание на начина, по който ще се 

гарантират резултатите, е добре обосновано и дали предвиденият вътрешен контрол в максимална 

степен ще гарантира качествено изпълнение на услугата и устойчивост на резултатите”. В 

Приложение 1 е посочена пълната методика за оценка, като подробно е описано градирането на 

оценките по този показател и резултатите, които ще получат участниците в зависимост от 

съдържанието на разработката по организацията и методологията.  

 

Съгласно разяснение 1 към публичната покана с горепосочения предмет „Участниците следва да 

имат предвид, че предметът на обществената поръчка включва предоставянето за ползване на 

мобилни химически тоалетни WC и мобилни мивки”. 

 



Съгласно публичната покана, раздел „Количество или обем”, количеството и вида на мобилните 

тоалетни, които ще се предоставят за ползване, са съгласно потребностите на Община Велико 

Търново и нейните структури. Съгласно раздел „Изисквания за изпълнението на поръчката”: 

„Изпълнителят е длъжен във всеки конкретен случай да предоставя за ползване и обслужване 

мобилни химически тоалетни с характеристики, по вид и количество, съгласно конкретната 

необходимост и съгласно предоставена от него оферта”. Доставките на мобилните химически 

тоалетни WC и мобилни мивки се удостоверява с двустранно подписан приемо-предавателен 

протокол, като броят на тоалетните и т.н. и мястото на доставката се посочват във 

възлагателното писмо. 

При възникване  на необходимост от предоставяне за ползване на мобилни тоалетни, WC и 

мобилни мивки това се възлага на избрания изпълнител с възлагателно писмо, в което се 

определят вида и необходимите бройки. Периодът, за който ще се предоставят за ползване също 

се определя в зависимост от конкретното събитие, във връзка с което ще бъдат заявявани 

артикулите.  

Режимът на сервизно обслужване, типът и броят на кабините се определят в зависимост от 

конкретната необходимост. 

 

По повод на транспортните разходи да се има предвид разяснение № 2 с изх. № 9100 – 

1230/20.09.2013 г.  
  

Въпрос 2: В ценовото предложение и договора става дума само за стандартна мобилна 

химическа тоалетна. Само това ли трябва да бъде оферирано като позиция? Ако се оферира 

само това, тогава въпросите по т. 1 е излишно да бъдат коментирани освен въпроса за 

количеството на тоалетните и режимът на сервизно обслужване.  

 Моля уточнете и ако трябва да бъдат оферирани и другите артикули от изброеното по-

горе оборудване, дайте исканата информация. 

 

Отговор: Съгласно раздел „Допълнителна информация” от публичната покана, участниците 

трябва да представят „Пълна ценова листа /включваща цени за продажба и за наем на 

предлаганите химически тоалетни/ и каталог на предлаганите мобилни химически тоалетни”. 

Предвид това участника има възможност да предложи в офертата си пълната гама артикули, с 

която разполага 

 

 Във връзка с изискването на публичната покана всяка информация относно движението на 

обществената поръчка да се публикува по реда на публикуване на публичната покана на интернет 

адреса на Община Велико Търново възложителят публикува настоящото разяснение в профила на 

купувача. 

 

 

 

 

26.09.2013 г. 


