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ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Предоставяне на Община Велико Търново на 
услуги за управление на проект „По-добре свързани вторични и третични точки 
в главната и широкообхватната мрежа на път /ТЕИ-Т/, чрез общи мерки в 
трансграничния регион" („ВеНег соппесЬед зесопдагу апд ЬегИагу побез Ьо ТЕИ-Т 
соге апд сотргеНеп51Уе пеЬу/огк СЬгоидЬ ]01п1 СВС теазигез"), с проектен код 
КОВС-383, финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ У-А Румъния-България 2014-2020 
г.", открита с Решение РД 24-46 от дата 19.03.2020 г. на Кмета на Община Велико 
Търново, с уникален номер в РОП 00073-2020-0023. 

Във връзка с получено запитване, Ви уведомяваме за постъпилите въпроси и техните 
отговори: 

Въпрос: „В Документацията за участие по горецитираната процедура и по-
точно е раздел V „Срок за представяне на офертите (подаване на офертите)", 
стр. 41 е записано: „Офертата се представя в писмен вид, на хартиен и 
електронен носител.". В тази връзка, освен еЕЕДОП, кандидатът следва да 
представи всички приложения към Документацията за участие, ведно със 
съответните копия на документи и на електронен носител или само Приложение 
№ 5 „Техническо предложение". Предвид посоченото условие, в зависимост от 
дадените разяснения и в случай че е приложимо, моля също така Възложителят да 
укаже обхвата на документите, които следва да бъдат представени на 
електронен носител, както и формата, в който всеки един документ следва да 
бъде представен: редактируем (в .бос/.досх формат) или нередактируем (формат 
•Р <Ю." 
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Този документ е създаден в рамките на Проект „ По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на 

път /ТЕN-7/, чрез общи мерки в трансграничния регион " („ ВеНег соппес/ес! зесопАагу апА 1егНагу пос!е$ № ТЕ}1-Т соге апй сотргеИепзпе пеМогк 
гЬгоиф]оШ СВС теазигез "), Проектен код: КОВС - 383, е рамките на Програма за трансгранично сътрудничество „ ИНТЕРРЕГ У-А 

Румъния - България " 2014 - 2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския Фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието и публикацията се носи от Община Велико Търново. 

Водещ бенефициент: Община Велико Търново 
Съдържанието на този документ не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. 



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ! 
РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО 

Отговор: На електронен носител освен еЕЕДОП, Възложителя има в предвид да 
се приложи и Приложение № 5 „Техническо предложение". В случай на различие 
между екземпляра, представен на хартиен носител, относно информацията в 
Приложение № 5 и тази представена на електронен носител, за меродавен се приема 
екземпляра на хартиен носител. Изискването за електронен носител не е 
задължителен за информацията по Приложение № 5 и цели единствено улесняване 
работата на комисията. Възложителят няма изискване за формат. 

С уважение, 
Инж. Даниел 
Кмет на Община В 
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Този документ е създаден в рамките на Проект ,, По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на 

път ГТЕЬ1-Т1, чрез общи мерки в трансграничния регион " („ ВеЧег соппес(ес1 ьесопйагу апс! 1еШагу пос1ех 1о ТЕЬ1-Т соге апс! сотргеИепзпе пепуогк 
/Нгои§Н)от! СВС теахигез "), Проектен код: НОВО - 383, е рамките на Програма за трансгранично сътрудничество „ ИНТЕРРЕГ У-А 

Румъния - България " 2014 - 2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския Фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието и публикацията се носи от Община Велико Търново. 

Водещ бенефициент: Община Велико Търново 
Съдържанието на този документ не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. 
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Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679.




