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РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С
ПРЕДМЕТ: „Осигуряване на номер 1362 за предоставяне на услуга за платено паркиране, 

чрез „SMS паркиране“, на територията на „Синя зона“ в град Велико Търново:

Относно: Получено искане за разяснение по горецитираната обществена поръчка с 
уникален номер № в РОИ/ПОП: 9097390 и с адрес на профила на купувача: 
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/788, представяме следното разяснение 
на зададените въпроси, както следва:

Въпрос: Във връзка с обявената от община Велико Търново обществена поръчка с предмет 
„Осигуряване на номер 1362 за предоставяне на услуга за платено паркиране, чрез „SMS 
паркиране", на територията на „Синя зона" в град Велико Търново моля за разяснение във 
връзка с изискването Участниците, следва да представят към ценовото си предложение, 
документи от които да е видно предложеният от тях процент за съответния мобилен 
оператор:
Предвид усложнената обстановка в страната и приетия в много компании дистанционен метод 
на работа, бихте ли приели за допустимо някой от следните начини за доказване на процента за 
съответните мобилни оператори:

1. Потвърждаване по имейл от страна на мобилните оператори.
2. Предоставяне на заверени копия на официални писма от мобилните оператори от 2019 г., 

съдържащи информация за съответните проценти, придружени от декларация от 
представляващия дружеството, че същите нямат промяна и това са актуалните данни за работа с 
мобилните оператори.

Отговор: Във връзка с изискването Участниците, следва да представят към ценовото си 
предложение, документи от които да е видно предложеният от тях процент за 
съответния мобилен оператор, за допустим начин на доказване на процента за съответните 
мобилни оператори, Възложителят ще приеме предоставяне на заверени копия на официални 
писма от мобилните оператори от 2019 г., съдържащи информация за съответните проценти, 
придружени от декларация от представляващия дружеството, че същите нямат промяна и това 
са актуалните данни за работа с мобилните оператори.

Настоящото разяснение се предоставя на всички заинтересовани лица на основание 
чл.189 от ЗОП чрез публикуване в профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil- 
na-kupuvacha/788. /  /
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