ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

РАЗЯСНЕНИЕ ПО УСЛОВИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ПРОВЕДЕНА
ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА (ОБ- 5 от 26.03.2020 г.) С ПРЕДМЕТ:
„Услуга по доставка на Интернет без ограничение на трафика за нуждите на
Община Велико Търново, по обособени позиции“, с публикувана Информация за
обява с Ю: 9097681 в Портала за обществени поръчки (ПОП), с адрес на профила на
купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/792/.
Въпрос № 1:
В т. 3 от образец № 4 - Ценово предложение, част от документацията за участие
е посочено следното: „3. Предлагано възнаграждение: Забележка: Участникът посочва
възнаграждение за позицията/ позициите, за която/които участва и изтрива неотносимата
информация.
Моля Възложителят да потвърди, че в случай, че Участник в процедурата подава
оферта за обособена позиция №1, то той би следвало да попълни предлаганата от него
цена за обособена позиция №1 и да изтрие останалите текстове, касаещи предлаганата
цена по останалите обособени позиции.
Отговор:
Когато участник в обществената поръчка подава оферта за която и да е от
обособените позиции, той следва да попълни предлаганата от него цена за съответната
позиция в Ценово предложение- образец № 4 и да изтрие останалите текстове, касаещи
другите обособени позиции.
Въпрос № 2:
В образец № 4 - Ценово предложение, част от документацията за участие е
посочена следната забележка: „Забележка: При участие за повече от една обособена
позиция Ценово предложение се представя отделно за всяка.“
Моля Възложителят да потвърди, че в случай, че Участник в процедурата желае
да подаде оферта за повече от една обособена позиция би следвало Участникът да
предостави толкова ценови предложения, по колкото обособени позиции желае да
подаде оферта.
Отговор:
Участниците в поръчката следва да представят толкова отделни Ценови
предложения по образец № 4, колкото са позициите, за които подават оферта.

Заинтересованите лица следва да съобразят настоящите разяснения при изготвяне
и подаване на офертите си.
Настоящото разяснение се предоставя на всички заинтересовани лица на
основание чл. 189 от ЗОП чрез публикуване в профила на купувача: https://www.velikotarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/792.
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