
РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА 
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ: "Доставка на експлоатационна 
механизация за нуждите на Община Велико Търново във връзка с проект „Изграждане на 
регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново." 

I. В том III, Технически спецификации, т.З. Булдозер, сте посочили: 

Допълнителни приспособления Рипер - 3 зъба 

Въпрос № 1: Моля за разяснение - необходимо ли е булдозерът да бъде окомплектован с 
рипер при доставка, или е нужно да има само подготовка за монтаж на рипер? Следва ли 
участникът да предложи отделна цена за рипер? 

Отговор: Необходимо е да има само подготовка за монтаж на рипер. Участникът не 
следва да предлага отделна цена за рипер. 

II. В чл. 19 (1) от Образец № 15 - „Договор за възлагане на доставка" - Проект сте 
посочили: 

Чл.19 (1) При готовност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да достави дадено изделие, той изпраща на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено уведомление за предстояща доставка на съответното 
изделие с посочена точна дата на доставката. 

Въпрос № 2; Следва ли да разбираме, че Възложителят ще приеме частични доставки на 
готовите изделия (т.е. доставка на всяка машина, веднага след нейното производство) и не е 
необходимо да се изчаква производството на всички машини за доставка наведнъж. 

Моля да разясните - ще се предвижда ли заплащане на остатъчна (или частична) 
стойност към всяка машина или остатъчната стойност по договора ще бъде изплатена само при 
доставяне на цялото количество от предвидената техника. 

Отговор: Според изискването на Възложителя, участниците не могат да предлагат 
срокове за доставка по-кратки от 1 месец и по-дълги от 3 месеца. Срокът на доставка е 
показател за оценка по методиката за икономически най-изгодна оферта и участниците следва 
да посочват срокове за доставка в посочените граници. Възможно е доставката на всички 
машини да се осъществява в различни дни, но да е в рамките на предложения от изпълнителя 
срок и в посочените от Възложителя граници. 

Съгласно чл. 4, ал.2 , т.2 от проекта на договора, окончателно плащане в размер на 
остатъка до пълния размер на общата договорена цена за изпълнение на обществената поръчка 
по чл. 4, ал. 1, срещу двустранно подписан констативен протокол, удостоверяващ изпълнението 
на цялата поръчка, и надлежно оформена фактура, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в срок до 30 
(тридесет) работни дни от получаване на фактурата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този смисъл, 
стойността по договора ще бъде изплатена при доставяне на цялото количество от предвидената 
техника. 

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. 

ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ ( / ? j 
Кмет на Община Велико Търново 


