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ДО всички ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА 
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: Доставка на хранителни продукти за 
структури, разположени на територията на Обишна Велико Търново, но 
обособени позиции: /с уникален номер в РОП 00073-2015-0010/ 

Въпрос: 
Моля да дадете разяснение относно остатъчния срок на годност на хранителните 

продукти към датите на доставка. 1т>й като в Техническата спецификация (т.З от 
Документацията ) е определен „не по малък от 75 %, а в т.2 от документацията за 
Обществена поръчка - ..УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА 
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОЩЕСТВЕНА ПОРЬЧКА'^ и проекта на Договор (стр. 39 и стр.81) е 
не по-малък от 50%" 

Отговор: 
С Решение № РД 24-16 от 13.05.2015 г. на Кмета на Община Велико Търново е 

направено промяна в обявлението и документацията за участие на обществена поръчка 
с предмет: ..Доставка на хранителни продукти за структури, разположени на 
територията на Община Велико Търново, по обособени позиции:" 
В Раздел V.9),. Друга допълнителна информация'" на решението за промяна е посочено: 

стр.40 изречение първо било:24.2 Участникът в методологията си на работа 
задължително трябва да поеме ангажимент да доставя храни с остатъчен срок на 
годност не по - малък от 50 % към момента на доставката. става:24.2 Участникът в 
методологията си на работа задължително трябва да поеме ангажимент да доставя 
храни с остатъчен срок на годност не по - малък от 75 % към момента на доставката. В 
Проект на договор образец № 14 било: Чл. 5 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 
доставя храни с остатъчен срок на годност не по- малък от 50 % към момента на 
доставката. Става: Чл. 5 (I) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя храни с 
остатъчен срок на годност нс по- малък от 75 % към момента на доставката." 

Решение за промяна № РД 24-16 от 13.05.2015 г., както и променените 
Документация за участие. Технически спецификации и методика за оценка на офертите 
на обществената поръчка са публнкувангьна електронната страница на Община Велико 
Търново в Профила на купувача с ли]/к -) https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profi 1 -na-
k:upuvacha/311/. 

C уважение, 
ИНЖ. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ПД1Й 

КМЕТ HA ОБЩИНА ВЕЛИК^$^ 

(SSS) 
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ISO 9001:2008 Сертификат N Q030304 
ISO 14001:2004 Сертификат N 23285 
ISO 27001 ;2005 Сертификат N 23285 
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