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РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Доставка на съоръжения и 

обзавеждане по обособени позиции: Позиция 1 “Доставка на съоръжения”; Позиция 2 

“Доставка на обзавеждане” по проект: „Изграждане и функциониране на три Центъра за 

настаняване от семеен тип на територията на град Велико Търново” с уникален номер 00073-

2014-0009 в регистъра на АОП. 

Във връзка с постъпили запитвания по документацията за участие, Ви уведомяваме 

следното: 

 

 І. ОТНОСНО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1:  

Въпрос № 1: В техническата спецификация за Позиция 1 не е посочена детайлна 

информация за параметрите на шахтите в които подлежат да се монтират двата хидравлични 

асансьора. 

Моля да ни предоставите следната информация: 

1. Шахтите изградени ли са ? 

2. Какъв е материала на шахтните стени – стоманобетонна конструкция или металнка 

конструкция или ... ? 

3. Има ли изградени зъби (т.нар. пиластри) шахтите ? 

4. Ако има изградени, то с какви размери – ляв зъб / десен зъб – за всеки от 

асансьорите, за всяка спирка ? 

5. Какъв е щурца (светлния отвор оставен за монтаж на етажните врати във височина) 

за всеки от асансьорите, за всяка спирка ? 

6. Какъв е хода (разстоянието от готов под на първа спирка до готов под на втора 

спирка) за всеки от асансьорите ? 

7. Каква е главата (разстоянието от готов под на последна спирка до върха на 

асансьорната шахта) за всеки от асансьорите ? 

8. Какво е дъното (разстоянието от готов под на първа спирка до дъното на 

асансьорната шахта) за всеки от асансьорите ? 

9. Какво е разстоянието между машинното помещение и асансьорната шахта ? 

Отговор № 1: Обектът е в процес на изграждане. Всички технически параметри 

са отразени в Техническия проект за обект „Изграждане и функциониране на три 

Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) на територията на град Велико 

Търново”. Проектът е на разположение на всички участници в обществена поръчка с 

предмет: „Доставка на съоръжения и обзавеждане по обособени позиции – позиция 1” в 

стая 515 в сградата на Община Велико Търново. 

 

Въпрос № 2: Има ли възможност да се направи оглед на обекта за да вземат 

необходимите размери с оглед по-прецизно изготвяне на офертата?  



В случай, че няма възможност за оглед, моля да бъдат предоставени детайлни 

архитектурни чертежи на сградите, със съответните хоризонтални и вертикални разрези през 

асансьорните шахти (касаещи пътническите асансьори и всякаква необходима информация и 

чертежи касаещи мобилните подемници). 

Отговор № 2: Обектът е в процес на изграждане. Всички технически параметри 

са отразени в Техническия проект за обект „Изграждане и функциониране на три 

Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) на територията на град Велико 

Търново”. Проектът е на разположение на всички участници в обществена поръчка с 

предмет: „Доставка на съоръжения и обзавеждане по обособени позиции – позиция 1” в 

стая 515 в сградата на Община Велико Търново. 

  

Въпрос № 3: 

В документацията не намерихме ясно посочени видовете разходи които трябва да се 

включват в доставката на исканите съоръжения: 

1. Монтаж на пътническите асансьори / мобилни подемници – да бъде ли включен в 

цената ?  

2. Всички разходи по узаконяване на пътническите асансьори – да бъде ли включено в 

цената ? 

3. Серивизно обслужване – необходимо ли е да се включва в ценовата оферта в 

рамките на гаранционния период? 

4. Необходимо ли е да се представи ценова оферта за следгаранционно обслужване? 

5. Моля посочете други задължителни разходи, които трябва да бъдат включени в 

крайната ценова оферта. 

Необходимо ли е да се включат в цената всички строително монтажни работи, за 

подготвката на асансьорните шахти, обръщането около вратите (което се прави след монтажа 

на асансьорите) и други необходими строителни дейности във връзка с монтажа на 

съоръженията, или те ще са ангажимет на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ? 

Отговор № 3: В Офертата трябва да бъдат включени цените за доставка на 

съоръженията и монтаж на пътническите асансьори /мобилни подемници. 

 

Въпрос № 4: Не сме съгласни със сроковете за изпълнение и начините на плащане:  

Срокът за изпълнение - съгласно Образец № 16 – Проект на договор – Чл. 2 (1) – 

срокът за изпълнение започва да тече от момента, в който Изпълнителят бъде уведомен с 

възлагателно писмо“: 

-  срока за уведомяване трябва да бъде ограничен във времето, тъй като срокът за 

производство на съоръженията започва да тече от датата на постъпване на авансовото 

плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Начини на плащане - В Чл. 1, ал. (3) от приложение Образец No. 16 от 

документацията: Проект на договор е предвидено: 

„(3) Възнаграждението по предходната алинея се заплаща както следва:  

…..................……….. % от стойността   на доставката авансово. Аванса се превежда 

след осигуряване на средствата за същия от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по силата  на Договор за  

предоставяне на безвъзмездна  финансова помощ  по Оперативна програма Регионално 

развитие” 2007-2013 г., и след представяне на безусловна и неотменима банкова гаранция за 

авансово плащане с вкл.ДДС от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съобразена с изискванията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Стойността на аванса се удържа при извършени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

плащания. Гаранцията за авансово плащане обезпечава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и служи за 

възстановяване на извършените авансово плащания при неизпълнение на договорните 

задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При констатирано неизпълнение, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упражни правата по банковата гаранция за авансово плащане 

и другите си права, съгласно договора на изправна страна срещу неизправна страна. При 

неизпълнение, на което и да било задължение по договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 



ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да упражни правата си по банковата гаранция за възстановяване 

на направеното от него авансово плащане. Банковата гаранция за авансово плащане се връща 

на Изпълнителя след датата на доставката и подписване на приемо-предавателния протокол 

по чл.1, ал.8 от договора. 

- Окончателно плащане се извършва по банков път в 30-дневен срок след приемане на  

възложеното с окончателен протокол и одобряване на фактурата. В случаите, когато са 

констатирани недостатъци  по изпълнението, сумата се изплаща след отстраняването им.” 

В документацията авансовото плащане в размер до 35% от стойността на възложените 

работи /в зависимост от оферирания процент от участника/ се превежда след осигуряване на 

средствата за същия от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по силата на Договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., 

и след представяне на безусловна и неотменима банкова гаранция за авансово плащане с вкл. 

ДДС от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ .  

Нашето предложение е: 

- първо плащане: Срокът за уведомление с Възлагателно писмо от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не може да бъде по – късно от 15.04.2014 г. В тридневен срок след 

подаденото уведомление (най – късно до 18.04.2014 г), ИЗПЪЛНИТЕЛЯ издава безусловна и 

неотменяема банкова гаранция БЕЗ ДДС на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 35% от договорната 

цена. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва в тридневен срок плащането по референцията на БГ 

/сумата без ДДС/ в специално открита от банката блокажната сметка за целите на БГ, 

цитирана в нея. При постъпване на сумата в блокажната сметка, БГ влиза в сила. ДДС-то се 

заплаща по цитираната в Проформа фактурата разплащателна сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Срока на валидност на банковата гаранция следва да бъде до датата на доставка на 

съоръженията. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава оригинална фактура за пълната стойност на 

авансовото плащане с ДДС; 

- Второ плащане: Предлагаме два варианта за второ плащане: 

Първи вариант: Издаване на безусловна и неотменима банкова гаранция за 

оставащата сума до 100% без ДДС от стойността на възложените работи от страна на 

Изпълнителя, влизаща в сила от датата постъпване на сумата по референция на банковата 

гаранция, като срока на валидност е 30 дни след приемане на възложеното с окончателен 

протокол /но не по-късно от два месеца от дата на доставката/. При постъпване на сумата в 

блокажната сметка, БГ влиза в сила. ДДС-то се заплаща по цитираната разплащателна сметка 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Проформа фактурата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава оригинална фактура за 

пълната стойност на авансовото плащане с ДДС.  

Втори вариант: Издаване на безусловна и неотменима банкова гаранция за оставащата 

сума до 100% с ДДС от стойността на възложените работи, издадена от страна на 

Възложителя, влизаща в сила от датата на издаването и, със срок на валидност 30 дни след 

приемане на възложеното с окончателен протокол. В случай, че приемането на съоръженията 

се забави по вина на Възложителя с повече от два месеца от датата на доставката, 

Изпълнителят има право да получи окончателното плащане по договора или да освободи 

сумата по банковата гаранция. 

Отговор № 4: Сроковете за изпълнение и начините на плащане остават без 

промяна и са съгласно условията на документацията за участие.  

Съгласно документацията за участие, раздел „Б.2. Съдържание на „Плик  №2” с 

надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” участниците предлагат срок за 

доставка /в работни дни/, като същият започва да тече след като Изпълнителят бъде 

уведомен с възлагателно писмо. 

Начините, уреждащи заплащане на възнаграждението са указани в обявлението 

за обществена поръчка, документацията и разпоредбите на чл. 1, ал. 3 от проекта на 

договор (Образец №16 от документацията). 

 



Въпрос № 5: В документацията е записано / ІІ. 1.5 / подемник, активен, мобилен, 

двулостов до 150 кг.  

Според нас това е открита инвалидна платформа с ход до 1,5м. за преодоляване на 

височина от улица до площадката  пред входа. За това ли става дума. Какви трябва да бъдат 

размерите на платформата и каква е височината на повдигане. 

Отговор № 5: Изисква се да се достави инвалидна платформа с ход до 1,5м. за 

преодоляване на височина от улица до площадката пред входа. Всички технически 

параметри са отразени в Техническия проект за обект „Изграждане и функциониране на 

три Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) на територията на град Велико 

Търново”. Проектът е на разположение на всички участници в обществена поръчка с 

предмет: „Доставка на съоръжения и обзавеждане по обособени позиции – позиция 1” в 

стая 515 в сградата на Община Велико Търново. 

 

Въпрос № 6: Има ли изградени шахти за пътническите асансьори и кой ще изпълнява 

строителните работи по оформяне на шахти и машинни помещения след монтажа на 

асансьорите? 

Отговор № 6: Обектът е в процес на изграждане. Всички технически параметри 

са отразени в Техническия проект за обект "Изграждане и функциониране на три 

Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) на територията на град Велико 

Търново". Проектът е на разположение на всички участници в обществена поръчка с 

предмет: „Доставка на съоръжения и обзавеждане по обособени позиции – позиция 1” в 

стая 515 в сградата на Община Велико Търново. 

 

ІІ. ОТНОСНО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2:  

Въпрос № 7: В техническата спецификация от Документацията на Обект І в 

характеристиките на доставката на подпозиция 39, на Обект ІІ в характеристиките на 

доставката на подпозиция 115, на Обект ІІІ в характеристиките на доставката на подпозиция 

191 Количка/носилка за баня - 180х47х22см, моля да поясните размерите на актива. 

Отговор № 7: Посочените размери да се считат за минимално изискване на 

Възложителя. 

 

Въпрос № 8: В техническата спецификация от Документацията на Обект І в 

характеристиките на доставката на подпозиция 35, на Обект ІІ в характеристиките на 

доставката на подпозиция 111, на Обект ІІІ в характеристиките на доставката на подпозиция 

187 Комплект ръкохватки за санитарен възел,за инвалиди,монтаж съгласно Наредба N4 за 

проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за 

достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания - комплект, моля да 

поясните размерите на актива и ни изпратете плановете на сградите, от където да е видно 

разположението на ръкохватките. 

Отговор № 8: Елементът от обзавеждането, обект на въпроса Ви, е отразен в 

Техническия проект за обект „Изграждане и функциониране на три Центъра за 

настаняване от семеен тип (ЦНСТ) на територията на град Велико Търново”. 

Проектът е на разположение на всички участници в обществена поръчка с предмет:  

„Доставка на съоръжения и обзавеждане по обособени позиции” в стая 515 в сградата на 

Община Велико Търново. 

 

 Въпрос № 9: В техническата спецификация от Документацията на Обект І в 

характеристиките на доставката на подпозиция 36, на Обект ІІ в характеристиките на 

доставката на подпозиция 112, на Обект ІІІ в характеристиките на доставката на подпозиция 

188 Комплект ръкохватки за душ,за инвалиди,монтаж съгласно Наредба N4 за проектиране, 

изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за 



населението, включително за хората с увреждания - комплект, моля да поясните размерите на 

актива и ни изпратете плановете на сградите, от където да е видно разположението на 

ръкохватките. 

Отговор № 9: Елементът от обзавеждането, обект на въпроса Ви, е отразен в 

Техническия проект за обект „Изграждане и функциониране на три Центъра за 

настаняване от семеен тип (ЦНСТ) на територията на град Велико Търново”. 

Проектът е на разположение на всички участници в обществена поръчка с предмет:                   

„Доставка на съоръжения и обзавеждане по обособени позиции” в стая 515 в сградата на 

Община Велико Търново. 

 

Въпрос № 10: В техническата спецификация от Документацията на Обект І в 

характеристиките на доставката на подпозиция 68 и 69, на Обект ІІ в характеристиките на 

доставката на подпозиция 144 и 145, на Обект ІІІ в характеристиките на доставката на 

подпозиция 220, 221 и 222 Щори ( тенти ), външни (размери от място), моля да поясните 

външни щори на прозорците или тенти на прозорците трябва да се предложат в офертата. 

Моля да изпратите разпределението и размерите на прозорците, където са предвидени за 

монтиране на щори или тенти. 

Отговор № 10: Елементът от обзавеждането, обект на въпроса Ви, е отразен в 

Техническия проект за обект „Изграждане и функциониране на три Центъра за 

настаняване от семеен тип (ЦНСТ) на територията на град Велико Търново”. 

Проектът е на разположение на всички участници в обществена поръчка с предмет:                   

„Доставка на съоръжения и обзавеждане по обособени позиции” в стая 515 в сградата на 

Община Велико Търново. 

 

Въпрос № 11: В техническата спецификация от Документацията на Обект І в 

характеристиките на доставката на подпозиция 75, на Обект ІІ  в характеристиките на 

доставката на подпозиция 151, на Обект ІІІ в характеристиките на доставката на подпозиция 

228 Метална ръкохватка Ф45мм по стените в коридорите на h900мм - Ф45,h900mm, моля да 

ни изпратете плановете на сградите, от където да е видно разположението на ръкохватките по 

коридорите. 

Отговор № 11: Елементът от обзавеждането, обект на въпроса Ви, е отразен в 

Техническия проект за обект „Изграждане и функциониране на три Центъра за 

настаняване от семеен тип (ЦНСТ) на територията на град Велико Търново”. 

Проектът е на разположение на всички участници в обществена поръчка с предмет:                                               

„Доставка на съоръжения и обзавеждане по обособени позиции” в стая 515 в сградата на 

Община Велико Търново. 

 

 

07 Април 2014 г. 

 


