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РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по реда на 
чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП - открита процедура с предмет: „Извършване на обществен 
превоз на пътници по утвърдени линии и разписания по тях от републиканската, 
областна и общинска транспортни схеми - квота Община Велико Търново“, обособени 
в девет позиции“, с уникален номер в РОИ 00073 - 2019 - 0063

Във връзка с настоящото разяснение ще бъде удължен срока за подаване на оферти, 
като новият краен срок за подаване на офертите е до 17:00 часа на 05.12.2019 г.

Въпрос № 1:
Моля Възложителят да разясни как ще се прилага методиката за оценка по показател 

„Предлагана цена“, като в образците за ценово предложение е записано, че участникът 
следва да добавя редове, което означава допълване на предлагани цени за всяка линия от 
съответната обособена позиция?

Отговор № 1:
Участниците следва да добавят толкова редове, колкото е необходимо, за да посочат 

цена за билет или цена за пкм (тарифна ставка за пкм) за всички линии от обхвата на 
съответната позиция (съобразно броя на линиите, включени в позицията).

За нуждите на оценката по показател ОЦ по обособени позиции от 2 до 9, както и по 
обособена позиция 1 (показател ОЦ 2 - за линиите от общинската транспортна схеми), ще 
се взема предвид най-ниската предложена стойност за пкм за линия от обособената 
позиция.

За нуждите на оценката по показател ОЦ по обособена позиция 1 - показател ОЦ 1 - 
предложена цена на билет за градска линия - ще се взема предвид по-ниската предложена 
цена (в случай че са предложени различни цени за билет по основна градска линия № 1 и 
основна градска линия № 4).

Въпрос № 2:
Моля Възложителят да разясни кое разстояние в км следва да се вземе предвид при 

изчисляване на цената на билета между отделните населени места? Въпросът е провокиран 
от обстоятелството, че при наличие на малки разстояния между две населени места или 
наличие на повече от една спирка в едно населено място, след прилагане на способ за 
изчисляване на цената на билета на база разстоянията между тях в км, умножено по 
получената тарифна ставка за съответната линия ще се получат несъответстващо високи 
цени до крайните пунктове.

Следва да се има предвид, че тарифната ставка се отнася за цялата линия и не отчита 
пътникопотока между отделните населени места, а цената на билета се базира само на 
разстоянията между тях и отчита и броя на пътуванията.

Отговор № 2:
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Участниците следва да посочат реална цена на билета, определена от информацията 
за разценката на цената за пътникокилометър (пкм) и информацията от техническата 
спецификация относно дължината на курсовете, пробега и др. относими.

Участниците да имат предвид, че в информацията следва да са включени всички 
разходи за изпълнение на услугите (включително и разходите за персонала, който ще 
изпълнява поръчката и за неговите подизпълнители и др. разходи, ако е приложимо).

Съгласно посоченото в документацията, глава III „Съдържание на офертата и 
изискуеми документи“, раздел 1 „Съдържание на офертата. Общи положения“: „Считано от 
25.05.2018 г. е приложим Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета 
от 27.04.2016 г. (Регламент (ЕС) 2016/679). В тази връзка, всяко едно от лицата по чл. 40 от 
ППЗОП, което попълва и подписва ЕЕДОП, следва да декларира пред Община Велико 
Търново, че доброволно предоставя и дава съгласието си Община Велико Търново, в 
качеството си на администратор на лични данни, да обработва личните му данни, посочени 
в ЕЕДОП. За целта е изготвено Приложение № 2 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ОТ 
СУБЕКТА НА ДАННИТЕ, което се предоставя на заинтересованите лица по електронен 
път с останалата документация за обществената поръчка в профила на купувача“.

Във връзка с посочения текст участниците следва да имат предвид, че съгласно 
Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. (Регламент 
(ЕС) 2016/679), всяко едно от лицата по чл. 40 от ППЗОП, което попълва и подписва 
ЕЕДОП, следва да е информирано, че личните данни, съдържащи се в различните 
документи, представени от него, се обработват на основание „спазване на законово 
задължение, което се прилага спрямо администратора“. Във връзка с дейността на 
Община Велико Търново, представлявана от Кмета като публичен орган и публичен 
Възложител на обществени поръчки по чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, в хода на провеждане 
на процедурите по Закона за обществени поръчки не е необходимо изрично съгласие 
от лицата за обработване на личните им данни.

Настоящото разяснениеусе предоставя на всички заинтересовани лица на основание 
чл. 33, ал. 2 от ЗОП, чроз публикуване в профила на купувача: https://www.veliko- 
tam ovo.bg/bg/profil-na-kuD uvacha/725-*bBTrDb3Ka с чл. 33, ал. 4 от ЗОП.
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