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РАЗЯСНЕНИЕ "ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО 
СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 
„Извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Велико Търново" 
по обособени позиции: Позиция №1 - Услуга по застраховане на сгради и 
материални активи за нуждите на Община Велико Търново, по заявка; Позиция 
№2 - Услуга по застраховане на имущество по договор за отпускане на финансова 
помощ по мярка 223 „Първонач.ално залесяване на неземеделски земи" по 
„Програма за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г." (ПРСР), след 
възлагане"с уникален номер 00073 - 2016 - 0032 в регистъра на АОП. 

Въпрос 1: За всяка позиция отделна оферта ли се подава или в една оферта може да се 
подават документи и за двете позиции? 

Отговор: В обявлението в раздел II.1.6) „Разделяне на обособени позиции" е 
посочено, че оферти могат да бъдат подавани: само за една обособена позиция. 

Относно Позиция №2 - „Услуга по застраховане на имущество по договор за 
отпускане на финансова помощ по мярка 223 „Първонач.ално залесяване на 
неземеделски земи" по „Програма за развитие на селските райони за периода 2007 -
2013 г." (ПРСР), след възлагане" следва да се има предвид следната информация: 

В обявлението за поръчка в раздел II.2) „Описание/обособена позиция", т.14) 
„Допълнителна информация" и в документацията за участие, са посочени условията, 
при които ще бъдат възлагани услугите по позиция №2. Възложителят е решил да 
приложи възможността, дадена в чл. 21, ал. 6 от ЗОП, а именно: „Възложителите могат 
да възлагат обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка 
от тях, при условие че стойността на съответнатат обособена позиция не надхърля 
156 464 лв. за доставки и услуги и 1 000 000 лв. за строителство, и общата стойност на 
обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата 
стойност на поръчката. В тези случаи независимо от остатъчната стойност на поръчката 
тя се възлага по реда, приложим към общата стойност на цялата поръчка". 

С оглед прилагането на възможността, предвидена в чл. 21, ал. 6 от ЗОП за 
възлагане на услугата по позиция №2 по реда на съответната й индивидуална стойност, 
т.е. чрез директно сключване на договор, участниците в настоящата процедура могат да 
участват само за позиция №1: „Услуга по застраховане на сгради и материални 
активи за нуждите на Община Велико Търново, по заявка" 

Въпрос 2: От колко години се оглеждат широколистните видове по Позиция №2? 

Отговор: Съгласно възможността, предвидена в чл. 21, ал. 6 от ЗОП за 
възлагане на услугата по позиция №2 по реда на съответната й индивидуална стойност 
и във връзка с гореизложеното, Възложителят ще сключи договор на основание чл. 20, 
ал. 4, т. 3 от ЗОП. 
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Участниците могат да подават оферта само за позиция №1: „Услуга по 
застраховане на сгради и материални активи за нуждите на Община Велико 
Търново, по заявка" и в тази връзка не би следвало да се вземат под внимание 
„Техническите изисквания към изпълнението" за позиция №2 от Глава III Технически 
спецификации от документацията. 
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Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от Закона за защита на личните данни!




