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РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА 
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Изпълнение на необходимите 

информационно-комуникационни технологии (ИКТ) чрез доставка на оборудване по 
проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени

позиции:
Обособена позиция №1: Доставка на електронни информационни табла на спирки на 
градския транспорт
Обособена позиция №2: Доставка на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) 
за изграждане на „Паркинг система и информационни табла за паркиране“
Обособена позиция №3: Доставка на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) 
за изграждане на Контролен център със система за позициониране на превозните средства 
на градския транспорт“

Въпрос №1: В критериите за подбор, в Раздел II на документацията за обществената
поръчка, е посочено следното по отношение на документите, необходими за доказването на 
оборота на участника: „годишните финансови отчети или техни съставни части, когато 
публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът 
или участникът е установен, и/или справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на 
поръчката. Когато по основателна причина кандидат или участник не е в състояние да 
представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и 
финансово състояние е помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за 
подходящ.“

Моля за Вашето разяснение какви документи и за кои финансови години ще се приемат 
за подходящи за доказване на оборот в сферата, попадащ в обхвата на поръчката.

Отговор №1: На етап подаване на оферта е достатъчно да се представи чрез еЕЕДОП, 
необходимата информация, която се попълва в Част IV, Раздел Б от ЕЕДОП за съответната 
обособена позиция. В случаите на чл.67, ал.5 от ЗОП, както и чл.112, ал.1 ЗОП, документите 
чрез които се доказва съответствието се извършва чрез годишните финансови отчети или 
техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на 
държавата, в която кандидатът или участникът е установен, и/или справка за оборота в сферата, 
попадаща в обхвата на поръчката както е и императивната разпоредба на чл.62, ал.1, т.З и т.4 от 
ЗОП .

Когато по основателна причина кандидат или участник не е в състояние да представи 
поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово 
състояние е помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ, 
разпоредбата е регламентирана в чл.62, ал.2 от ЗОП.

Съгласно чл.62, ал.З от ЗОП информацията обхваща последните три приключили 
финансови години. Информацията може да обхваща и по-кратък период в зависимост от 
датата, на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си.
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Въпрос №2: В методиката за оценка на офертите са включени минимални/базови
изисквания за образование и за притежавана квалификация от експертите, без изрично да е 
посочено какви документи следва да се представят по отношение на тези изисквания.

Моля за Вашето разяснение какви документи следва да се представят от участниците за 
доказване на минималните изисквания по отношение на експертите.

Отговор №2: В образеца на техническо предложение, в представената таблица е 
необходимо да се попълни определена информация, относно поставените изисквания за
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С настоящото разяснените не се променят условията по обществената поръчка.

С уважение,
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