
 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗЯСНЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

С ПРЕДМЕТ: „Услуга по предоставяне за ползване и обслужване на професионално 

оборудване за озвучаване и осветление на мероприятия, провеждани от Община 

Велико Търново”. 

 

Въпрос 1: В образец №3 Ценово предложение, в т. 3 е посочено, „Предлагаме 

възнаграждение за изпълнение на услугата, съгласно Приложение 2”. Посоченото 

приложение 2 съгласно Поканата е Приложение 2 „Образци”. В същото време единствения 

образец в който могат да бъдат посочени цени е Приложение 4 „Количествено стойностна 

сметка”. Въпросът ни е: При подготовка на Образец №3 Ценово предложение – кое 

приложение трябва да се приложи в т. 3.? И в кой образец следва да попълним 

предлаганата от нас цена? 

 

Отговор: В т. 3 от Образец №3 „Ценово предложение” е допусната техническа 

грешка в текста „Предлагаме възнаграждение за изпълнение на услугата, съгласно 

Приложение 2”, относно приложението, което следва да се има предвид.  

В тази връзка т. 3 от образец №3 „Ценово предложение”, следва да се чете: 

„Предлагаме възнаграждение за изпълнение на услугата, съгласно Приложение 4”.  

Предлаганата от Вас цена, следва да се формира, като общо възнаграждение от 

попълнените за всички видове артикули, посочени в Приложение 4, единични цени. 

 

Въпрос 2: В Приложение 4 „Количествено стойностна сметка” към Публичната покана се 

изисква остойностяване на ползването на оборудването при изпълнение на поръчката. 

Въпросът ни е : При изготвяне на единични цени по Приложение 4 каква следва да 

бъде времевата рамка – пр. на ден, на мероприятие или др.? 

 

Отговор: При изготвяне на единичните цени по Приложение 4 следва да се разбира 

времева рамка – за мероприятие. 

 

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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