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РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА 
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА 
АВТОМОБИЛИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:”

ВЪПРОС №1: Моля, да обърнете внимание, че образеца на Ценовото предложение в 
приложените в профила на купувача образци отговаря единствено за обособена позиция 
2. Останалите позиции не се отнасят за два броя пикапи. Същото се отнася и до 
техническото предложение, приложен е един образец, а техническите изисквания на 
Възложителя за всяка обособена позиция са различни. Тъй като в документацията е 
посочено, че промяната на образците ще доведе до отстраняване от участие, бихте ли 
предоставили образци и за всяка позиция.

ОТГОВОР: Образецът на Ценово предложение се отнася до всички обособени позиции. 
Добавката за обособена позиция №2 не прави образецът само за тази позиция. Когато се подава 
оферта за друга обособена позиция конкретните изисквания по позиция №2 се оставят 
непопълнени, като това няма да доведе до отстраняване на участника.

В Техническото предложение е дадена възможност да се добавят нови редове според 
необходимостта. Ако някой от наличните редове не отговарят на нуждите на конкретната 
позиция, участникът следва да попълни реда с „неприложимо“.

ВЪПРОС №2: Относно изискването на Възложителя от конкретни снимки на 
предлаганите автомобили, допустимо ли е предоставянето на официалния електронен 
каталог от вносителя на съответната оферирана марка автомобили?

ОТГОВОР: Участникът може да представи официалният си електронен каталог, в случай че в 
него не е видна цена на автомобилите. Също така характеристиките на автомобила трябва да 
отговарят на посоченото в техническото предложение на участника, в противен случай ще 
бъде прието, че са налице варианти в офертата на участника. И в двата случая това ще доведе 
до отстраняване от процедурата.

На основание чл.ЗЗ,/йф.4 от Закона за обществените поръчки разясненията се 
предоставят чрез публикуваме на Профила на купувача на следния адрес: https://www.veliko- 
tamovo.bg/bg/profil-na-kupuyacpa/80^A^

ISO 9001:2008 Сертификат N Q030304 
ISO 14001:2004 Сертификат N 23285 
ISO 27001:2005 Сертификат N 23285
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