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РАЗЯСНЕНИЕ ПО УСЛОВИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 
„Периодична доставка на посадъчен материал съгласно опис за нуждите на ОП 
„Зелени системи” и други структури при Община Велико Търново след възлагане, 
по обособени позиции“, открита с Решение № РД 24-21 от 28.02.2019 г. на Кмета на 
Община Велико Търново с ID 898571 и Обявление за поръчка с ID 898576, заведена под 
уникален номер в РОП 00073-2019-0008.
във връзка с постъпил въпрос, касаещ Обособена позиция № 2 „Доставка на посадъчен 
материал - храсти, дървета, тревен чим и тревни смески”

ВЪПРОС: В ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Образец № 3.2 в Таблица 1. 
„Дървесна и храстова растителност” не са уточнени видовете и сортовете на растенията за 
всяка от позициите в таблицата, а именно:

Широколистните фиданки - А от позиция 1-11
Иглолистните фиданки - Б от позиция 2-11
Иглолистни храсти - Б позиция 1
Храсти - В от позиция 1 -9
Даването на цена за всеки от артикулите, без да се уточнят сортовете е 

НЕВЪЗМОЖНА, поради факта че Възложителя може да поръча от хилядите сортове 
налични в дендрологията.

В случая за нас като Участници се очаква да дадем обща цена за сортове, които 
можем само да гадаем какви биха били и чиято себестойност може да бъде адски 
различна.

Моля да уточните сортовете които биха били поръчани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
всяка една от следните позиции:

Широколистните фиданки - А от позиция 1 до 11
Иглолистните фиданки - Б от позиция 2 до 11
Иглолистни храсти - Б позиция 1
Храсти - В от позиция 1 до 9
както това е направено в Таблица 1 към Ценовото предложение - Образец № 3.1 

към документацията за ОП за „Периодична доставка на посадъчен материал съгласно 
опис за нуждите на ОП „Зелени системи” и други структури при Община Велико 
Търново след възлагане, по обособени позиции ”, за обособена позиция № 1 „Доставка на 
посадъчен материал - разсад на цветя”: В нея за всяка група Цветя (разсад в саксийки) и 
за всяка група Цветя (разсад в терини) са посочени точно определени наименования на 
растения, което прави даването на обща цена по-възможно.

ОТГОВОР: За всички растения (артикули), изброени в таблица № 1 „Дървесна и 
храстова растителност“ от техническата спецификация за обособена позиция № 2 
„Доставка на посадъчен материал - храсти, дървета, тревен чим и тревни смески” 

i, съответно в таблица № 1 от Ценовото(Приложение № 1.2 към документацията
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предложение за обособена позиция № 2 (Образец № 3.2), са дадени достатъчно 
характеристики като: иглолистна или широколистна растителност; храсти с вечнозелени 
или опадливи листа; за широколистните дървета - обиколка на стъблото; височина; с бала 
пръст или в контейнер и други, посредством които участниците да определят единичната 
цена за всяка една номенклатурна единица, съобразно собствения си асортимент от 
дървесна и храстова растителност.

От друга страна, направеното искане за уточняване на сортовете, които биха били 
поръчани от Възложителя по изброените по-горе позиции от таблица № 1 от Ценовото 
предложение за обособена позиция № 2 „Доставка на посадъчен материал - храсти, 
дървета, тревен чим и тревни смески” (Образец № 3.2), предполага изменение на 
Техническата спецификация за обособена позиция № 2, съответно на предварително 
обявените условия на поръчката.

Съгласно чл. 179 от ЗОП Възложителят може да направи промени в обявлението 
и/или документацията на обществена поръчка по собствена инициатива или по искане на 
заинтересовано лице, направено в срок до три дни от публикуване на обявлението за 
обществена поръчка. Обявлението за изменение или допълнителна информация и 
решението, с което то се одобрява, се изпращат за публикуване в срок до 7 дни от 
публикуването в РОП на обявлението за обществена поръчка.

Обявлението за обществена поръчка по настоящата процедура е публикувано в 
РОП на 28.02.2019 г., поради което срокът за промяна на обявените условия, както и за 
искане на промени по обявлението и/или документацията на обществената поръчка от 
заинтересовано лице е изтекъл.

На основание чл. 180, ал. 2 от Закона за обществените поръчки разяснението се 
предоставя на заинтересованите лица чрез публикуване на профила на купувача: 
https://www.veliko-tanyvp.bg/bg/profil-na-kupuvacha/650 .
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