
 

 

 

РАЗЯСНЕНИЕ  ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА 

ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „Извършване на застрахователни услуги за нуждите на 

Община Велико Търново”, по позиции: 

Позиция 1: Услуга по застраховане на сгради и материални активи за нуждите на 

Община Велико Търново, по заявка 

Позиция 2: Сключване на застраховки "Гражданска отговорност" на 

автомобилистите,  сключване на застраховки "Каско",  застраховане на лица със 

застраховка „Злополука” на пътниците” 
 

Въпрос : Във връзка с обявена обществена поръчка по Публична покана, партида на 

възложителя: 00073, Изходящ № 12-426 от дата 02-10-2013 г., 

Като кандидат по предстоящата процедура с предмет „Извършване на застрахователни 

услуги за нуждите на Община Велико Търново”, по обявени позиции: 

Позиция 1 – Услуга по застраховане на сгради и материални активи за нуждите на 

Община Велико Търново; Позиция 2 – Сключване на застраховки „Гражданска 

отговорност на автомобилистите”, Сключване на застраховки „Каско”, 

молим Ви да предоставите писменото си разяснение  по реда на чл. 29 ЗОП, досежно 

текста на стр. 2 от документацията в частта „Изисквания за изпълнение на поръката”, че 

„участниците могат да подават оферта само за една обособена позиция”. 

Молим Ви за уточнение: при положение, че сме кандидат по Вашата така обявена 

поръчка следва ли да разбираме, че не можем да представим оферти както за Позиция 1, 

така  и за Позиция 2, след като в теста фигурира „Участниците могат да подават оферта 

само за една обособена позиция”? Вярваме, че ще ни предоставите своевременно отговор 

на този въпрос, тъй като в случай, че сме подготвили оферти и по двете позиции и ги 

представим бихме били уязвими по този текст, а в същото време, считаме, че така 

формулиран, същият създава неясноти и със сигурност и други колеги от други компании-

кандидати биха се затруднили в трактовката.  Ето защо, очакваме от Ваша страна 

писменото Ви разяснение досежно този текст, за да няма неясноти по обявената 

процедура, каквато считаме за налична при тази формулировка. 

 

 Съгласно публичната покана, раздел „Изисквания за изпълнение на поръчката”, 

участниците могат да подават оферта само за една обособена позиция.  

  

 Във връзка с изискването на публичната покана всяка информация относно 

движението на обществената поръчка да се публикува по реда на публикуване на 

публичната покана на интернет адреса на Община Велико Търново възложителят 

публикува настоящото разяснение в профила на купувача. 
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