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РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ: "Доставка на експлоатационна 

механизация и доставка на транспортна техника и контейнери за разделно събиране на 

зелени отпадъци за нуждите на Община Велико Търново във връзка с проект 

„Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико 

Търново”. 

 

 

Въпрос № 1: Във Обявлението, под изисквано минимално/ни ниво/а сте посочили: 

 

Доставки, сходни с предмета на поръчката, са доставки на: За обособена позиция  № 1 – 

1 брой тежкотоварна/тежка механизация (строителна или подемна техника – багери, булдозери, 

челни товарачи, други), 1 брой тежкотоварно превозно средство и 1 брой превозно средство за 

извозване на отпадъци, 1 брой подвижен контейнер за съхранение на опасни отпадъци; За 

позиция № 2 – 1 брой специализиран контейнер за съхранение на разделно събрани зелени 

отпадъци и 1 брой специализирано превозно средство за извозване на разделно събрани 

отпадъци. 

Моля да ни разясните как да разбираме това изискване – като изискване за доставка на 1 

брой багери /булдозери/челни товарачи/други И 1 брой тежкотоварно превозно средство за 

извозване на отпадъци, И 1 брой подвижен контейнер и тн. (респективно за обособена позиция 

2), или като 

Изискване за доставка на 1 брой багери/булдозери/челни товарачи/други ИЛИ 1 брой 

тежкотоварно превозно средство ИЛИ 1 брой превозно средство за извозване на отпадъци, 

ИЛИ 1 брой подвижен контейнер и тн. (респективно за обособена позиция 2). 

 

Отговор: Изискването за доставки, сходни с предмета на поръчката следва да се разбира 

като: доставка на 1 брой багери/булдозери/челни товарачи/други ИЛИ 1 брой тежкотоварно 

превозно средство ИЛИ 1 брой превозно средство за извозване на отпадъци, ИЛИ 1 брой 

подвижен контейнер и тн. (респективно за обособена позиция 2). 

 

Въпрос № 2: В техническите изисквания за САМОДВИЖЕЩА СЕ ПОВДИГАЩА 

ПЛАТФОРМА сте записали 

 

Работна височина Минимум 9 800 мм 

Височина в прибрано положение Максимум 11000 мм 

Височина в прибрано положение Максимум 2600 мм 

 

Моля да проверите дали не е допусната грешка в изписването на изисквания и 

посочените стойности. 

Следва ли изискванията да се четат като: 

Работна височина МИНИМУМ 11000 мм 

Височина в прибрано положение Максимум 2600 мм 

 

Отговор: Изисквания за САМОДВИЖЕЩА СЕ ПОВДИГАЩА ПЛАТФОРМА следва да 

се четат: 

Работна височина МИНИМУМ 11000 мм 

Височина в прибрано положение Максимум 2600 мм 

 

Въпрос № 3: В чл. 21, (1), т.6 сте записали: 



„списък на оторизираните сервизи за извършване на гаранционно и следгаранционно 

обслужване с посочен адрес и телефон за контакт” 

 

Моля да поясните необходимо ли е участникът да докаже наличието на оторизиран 

сервиз при подаване на офертата (за участие в обществената поръчка). 

От кого трябва да бъде оторизиран сервиза – от производителят на съответната 

техника/негов официален представител (оторизиран дилър) или друг орган? 

 

Отговор: Не е необходимо участникът да доказва наличието на оторизиран сервиз при 

подаване на офертата за участие в обществената поръчка.  

        Съгласно чл. 21, (1), т.6 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя всяко изделие - предмет на 

договора, придружено от следните документи (когато са приложими): списък на оторизираните 

сервизи за извършване на гаранционно и следгаранционно обслужване с посочен адрес и 

телефон за контакт. Сервизът следва да е оторизиран от производителя на съответната техника 

или негов официален представител (оторизиран дилър). 

 

Въпрос № 4: Ще допуснете ли до оценка участник, предложил компактор, оборудван 

вместо с гребло – със специализирана кофа за боклук, с решетъчна надстройка, която изпълнява 

по-добри функции като едновременно и събира материала? 

 

Отговор: Във връзка с доставката на компактор – т.2 от Техническите спецификации за 

обособена позиция № 1 - „Доставка на експлоатационна механизация, контейнери за отпадъци 

и контейнери за временно съхранение на опасни отпадъци от домакинствата”, участникът 

следва да се придържа към изискванията на възложителя за елементите на изделието, което в 

случая е гребло с минимална ширина 3,30 м. 

 

На основание чл.29 ал.2 от Закона за обществените поръчки ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

публикува разяснението на профила на купувача и изпраща разяснението на участниците на 

електронен адрес, ако са посочили такъв, в един и същи ден. 
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