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ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 
ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „Изграждане на нови 
детски площадки и основно обновяване на съществуващи площадки за игра на 
открито“, открита с.Решение № РД 24-67 от 08.08.2017 г. на Кмета на Община Велико 
Търново с ID 799733 и Обявление за поръчка с ID 799734, заведена под уникален 
номер в РОП 00073-2017-0041.

ВЪПРОС № 1:
В Приложение № 1 - „Видове работи" за позиция № 14 „Фитнес уреди за различни 
мускулни групи до 10 бр. вкл." се има предвид фитнес уред за 10 бр. мускулни групи 
или комплект от 10 бр. фитнес уреди?

ОТГОВОР:
Позиция № 14 „Фитнес уреди за различни мускулни групи до 10 бр. вкл.” се отнася за 
10 бр. фитнес уреди.

ВЪПРОС № 2:
В раздел И, т. 1.4) - е описано, че в обществената поръчка е включено проектиране на 
нови детски площадки на открито, но в Приложение № 1 - „Видове работи" позиция 
„Проектиране" не е предвидена. Молим да бъдат предоставени схеми и информация за 
точното местоположение на новите детски площадки, както и за тези, които ще бъдат 
обновени, тъй като за изчисляване на стойността за позиция „Проектиране" са 
необходими размери на детските площадки.

ОТГОВОР:
Съгласно посоченото в документацията за участие, Технически спецификации, II. 
Други изисквания, т. 4, изпълнителят ще реализира изпълнение на възложеното в 
съответствие с условията на проекта на договор, неразделна част от документацията. В 
самия проект на договор, чл. 8, ал. 1 е записано, че „Изпълнителят е длъжен да 
изготви работни инвестиционни проекти за своя сметка след възлагане от 
Възложителя”. В чл. 1, ал. 4 от договора е посочено, че „Видовете и количествата на 
работите са съгласно конкретните възлагания”. В условията на поръчката е 
предвидено изпълнението на посочените видове работи да става според възникналите 
необходимости и след възлагане от страна на Възложителя, което ще става поотделно 
за различни обекти, като при конкретно възлагане от страна на Възложителя ще 
бъде подавана и необходимата информация.
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ВЪПРОС №3:
В Приложение № 4 - ..Ценово предложение" е описано, че „Възложителят дължи 
окончателно заплащане за извършените видове работа в 30 (тридесет) дневен срок 
след представяне на сертификат за ползване (документ за въвеждане на обекта в 
експлоатация).” В какъв срок от представяне на положителен доклад и/или 
сертификат за контрол от страна на Изпълнителя се издава документ за въвеждане на 
обекта в експлоатация?

ОТГОВОР:
Съгласно чл. 177. ал. 3 от ЗУТ, удостоверението за въвеждане в експлоатация ще бъде 
издадено в 7 дневен срок от внасяне на заявлението, окомплектовано с всички 
необходими документи.

На основание чл. 33 ал. 4 от Закона за обществените поръчки разяснението се 
предоставя на заинтересованите лица чрез публикуване на профила на купувача: 
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/514

С уважение,

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНО
Кмет на Община Велико
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Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!




