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РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ [В ОТКРИТЕ- ПРОЦЕДУРА ЗА 
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Въоръжена физическа охрана 
на обекти, имущество, мероприятия и дейности на територията на Община Велико 
Търново по позиции: Обособена позиция 1 - Въоръжена физическа охрана на обект -
Парк "Света Гора"; Обособена позиция 2 - обекти, имущество, мероприятия и дейности 
на територията на Община Велико Търново." 

Въпрос 1 - На стр.З от документацията за участие в откритата процедура с посочения по- горе 
предмет е изписано Съдържанието на документацията. Съгласно написаното на стр.З 
документацията е оформена в 7 (седем) глави със съответните наименования. При разглеждане 
на документацията установихме, че фактическото съдържание на документацията и 
посоченото на стр.З съдържание не отговарят едно на друго. До Глава IV включително те се 
припокриват, но след това има съществено разминаване, както следва: 

а) на стр.З - Глава V „Пълно описание на предмета на поръчката, включително на обособените 
позиции", а на стр.34 - Глава V „Технически спецификации и описание на поръчката"; 
б) на стр.З - Глава VI „Технически спецификации", а на стр.З5 - Глава VI „Методика за 
определяне на комплексна оценка на офертата"; 
в) на стр.З - Глава VII „Методика за определяне на комплексната оценка на офертата", а на 
стр.42 - Глава VII „Образци" 
г) на стр.З - Глава VIII „Образци", а в документацията няма Глава VIII. 

Моля да ни бъде разяснено коя част от документацията представлява „Пълно описание 
на предмета на поръчката, включително на обособените позиции" (според заглавието на Глава 
V от стр.З), а ако липсва такъв текст кога и как ще бъдем запознати с него? 
Това уточнение с важно, тъй като: 

1. На стр.32 в Раздел 2 от Глава IV на документацията е посочено, че: „Плик № 2 трябва да 
отговаря на предварително обявените условия: „Предварително обявени условия" са 
условията, съдържащи се в обявлението и/или документацията за участие.". 

2. В критериите за оценяване се посочва, че: „100т. - се получава, когато представената 
Организация на работа надгражда представеното в документацията „Пълно описание на 
предмета на поръчката" и Техническата спецификация с поясняващи текстове". 

Тъй като в документацията липсва цитираното в текста „Пълно описание на предмета на 
поръчката", т.е. липсва ясен критерий за изпълнението на посочените по- горе т. 1 и т.2, това 
създава голямо затруднение и предпоставка представените оферти в процедурата да бъдат 
оценени субективно. 

Отговор: Участниците следва да се придържат към изискванията посочени на стр. 34 и 
следващите от документацията за участие. 

При изготвяне на офертата Участниците следва да вземат предвид гореспоменатите 
изисквания и описание намиращи се в ra.V от Документацията. При оценката на 
Организацията на работата на участника, Комисията ще сравнява предложеното с 
изискванията, посочени в гл.У - „Технически спецификации и описание на поръчката". 
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В смислово отношение и двата използвани израза: „Пълно описание на предмета на 
поръчката, включително на обособените позиции" и „Технически спецификации и описание на 
поръчката" имат еднакво съдържание - изясняват условията, при които ще се изпълнява 
услугата, и с които участниците трябва да съобразят своите оферти. 

На основание чл.29 ал.2 от Закона за/обществените поръчки ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпраща 
разяснението до всички кандидати, които $а получили документация за участие и са посочили 
адрес за кореспонденция. 
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