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РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Строителство на Обект: 

"Довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура - довеждащ водопровод, отвеждащ 

колектор за дъждовни води, външно електрозахранване – кабелни линии 20 кV, пътна 

връзка и съобщителна връзка – кабелно захранване за пренос на цифрови данни - външни 

връзки до съществуващите мрежи и съоръжения на Площадка № 5 – съседни терени на 

съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в землището на с. 

Шереметя, общ. Велико Търново" по Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за 

изграждане на строителни и инженерни обекти, проектирани от Възложителя (Червена 

книга)”. 

 

 

Въпрос 1: На стр. 41 от горепосочената докумантация, подточка (п) е записано: 

Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява Участника в 

процедурата от управляващия и представляващия Участника (изисква се когато избраното лице 

не е законен представител на Участника, прокурист или друг търговски пълномощник, който да 

може да задължава Участника съгласно документите за търговска регистрация) – оригинал. 

Пълномощното за нуждите на процедурата трябва изрично да включва право на пълномощника 

валидно да задължи Участника с представеното предложение, да попълни и подпише 

документите, включително проекта за договор и ценовото предложение. 

В представените образци липсва „Проект на договор”. При това положение, участника следва ли 

да вписва в пълномощното такова право /или задължение/ на упълномощеното лице? 

 

Отговор: В том II от Документацията за участие „Указания за участие в процедурата за възлагане 

на обществена поръчка“, т. 22 „Плик 1 „Документи за подбор“, подточка (п), стр. 41, 

Възложителят е указал, че „Пълномощното за нуждите на процедурата трябва изрично да 

включва право на пълномощника валидно да задължи Участника с представеното предложение, 

да попълни и подпише документите, включително проекта за договор и ценовото предложение“. 

Проектът на договор е представен като образец в Документацията за участие в том IV „Проект на 

договор“ (образец №24), стр. 170 до стр. 203 вкл., въпреки че подписването и подпечатването му 

не са изискани от Участника. При все това в представения образец №6 „Декларация” се съдържат 

следните записи: 

„1. Участникът, когото представлявам, приема без забележки условията на проекта на Договор за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ „ДОВЕЖДАЩА И 

ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, 

ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – 

КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 КV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО 

ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО 

СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ 

НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В 
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ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ПО ДОГОВОРНИТЕ 

УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ 

ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА), приложен към 

документацията за възлагане на обществената поръчка. 

2. При изготвянето на офертата на представлявания от мен Участник са отчетени всички 

изисквания в условията на договора“.  

ЗОП  съдържа задължение  за  представяне  на  декларация ,  че клаузите  на  

договора  са приети от  участника,  което  замества  физическото  парафиране  на  

самия договор ,  а  подписването  на  договора по  същество  представлява  приемане  

на  условията  заложени  в  него .   

 

 

Въпрос 2: Съществува несъответствие на Обявлението и документацията относно „Срока за 

изпълнение на поръчката“. На стр. 12 от документацията е посочен срок за изпълнение – 

31.12.2014 г. На стр. 4 от Обявлението, посочения срок е 30.06.2015 г.  

Моля уточнете кой срок да счита участника за краен при изпълнение на поръчката? 

 

Отговор: В Обявлението ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение на 

поръчката е записана дата  30.06.2015 г. В том II от Документацията за участие „Указания за 

участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка“, т.7 „Срок за изпълнение на 

поръчката“, стр. 11 и 12, е дадена изчерпателна информация какво включва срока за изпълнение 

на поръчката, а именно: 

„Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка е до издаване на Сертификат за 

изпълнение от Инженера на обекта. Срокът включва: 

� Времето за завършване съгласно условията в Проекта на Договора - Том IV от 

настоящата Документация, което време следва да бъде предложено от Изпълнителя в календарни 

дни, 

и 

� Срок за съобщаване на дефекти с продължителност 180 дни съгласно условията на 

Договора. 

Срокът за изпълнение на настоящата поръчка започва да тече от Датата на започване 

съгласно условията в Проекта на Договора - Том IV от настоящата Документация. 

При всички случаи, периодът на отговорност на Изпълнителя ще продължи за целия 

гаранционен срок на обекта съгласно действащото българско законодателство. 

За изпълнение на поставените от финансиращите институции условия и независимо от 

всякакви други срокове, Изпълнителят трябва така да организира и управлява строителния 

процес, че всякакви строително-монтажни работи да са приключили с Констативен акт за 

установяване годността за приемане на строежа - образец 15 от Наредба № 3 от 2003 г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството преди 31.12.2014 г.“. 
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Въпрос 3: Един от изискуемите реквизити на Плик №3 „Предлагана цена“ е „График на 

плащанията“. Тъй като няма приложен образец в документацията, не става ясно какво точно би 

следвало да представлява въпросния график. Моля, уточнете какво точно е имал предвид 

Възложителя  или представете образец на същия. 

 

Отговор: Графикът на Плащанията представлява предварителна оценка на Изпълнителя за 

плащанията, които той очаква да станат дължими за всеки месец от изпълнението на договора 

въз основа работната програма (графика за изпълнение) и стойността на договора, т.е. очакваните 

плащания въз основа на стойността на изпълнените СМР. 

 

 

Въпрос 4: В количествената сметка няма никъде предвидена доставка на материали /Кабел 

20KV, Стълб ЪМ20, РОМзК, Катодни отводнители и др./, които по същество са сериозно 

разходно перо от стойността на обекта. Съгласно отговор на Въпрос 1 от Разяснения по 

документация от 24.09.2013 г. на въпроса следва ли да бъдат предвидени разходите по доставката 

на тези материали, Възложителят отговаря, че същите следва да се предвидят. Възниква въпроса 

стойността на тези материали влиза ли в прогнозната сума или е допълнителна /непредвидена от 

Възложителя/ и ако да – по какъв начин ще бъде финансирана? 

 

Отговор: В прогнозната стойност на обявената обществена поръчка са предвидени всички 

разходи за изпълнение на обекта в обхвата на поръчката, вкл. за доставка на материали.  

 

 С оглед спазване на изискването на чл. 29, ал. 3 от ЗОП Възложителят публикува 

настоящото разяснение в профила на купувача. 

 

 

 

 

ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ 

Кмет на Община Велико Търново 
 

 

 

30.09.2013 г. 


