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РАЗЯСНЕНИЕ ПО Д0КУМЕНТАЦИ
JA УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Услуги по залавяне,
ветеринарномедицинско обслужване с настаняване в помещения за следоперативен
престой, връщане по местата на залавяне и други услуги, свързани с намаляване на
популацията на безстопанствените кучета, при съобразяване със Закона за
ветеринарномедицинската дейност, Закона за защита на животните, Общинска
програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета и действащото в
страната законодателство".
Въпрос № 1: В Ш.2.2 „Икономически и финансови възможности" - „Размерът на
финансовия ресурс, с който участникът следва да разполага, е 30 на сто от прогнозната
стойност на обществената поръчка - 90 000.00 (деветдесет хиляди) лева без ДДС." За какъв
период от време участникът трябва да разполага с този ресурс и по какъв начин го доказва?
Отговор № 1: В раздел Ш.2.2) от обявлението за обществената поръчка Възложителят
изрично е посочил изискването си относно финансовия ресурс, с който участниците следва да
разполагат - 30 на сто от прогнозната стойност на обществената поръчка, или 90 000.00
(деветдесет хиляди) лева без ДДС. Не е посочен периода от време, през който трябва да е
налице този финансов ресурс, тъй като изискването е съобразено с чл. 50, ал. 1 от ЗОП,
където също не се посочва период от време, през който финансовият ресурс да е налице.
Следва да се приеме, че участниците трябва да разполагат с финансов ресурс от
90 000.00 лева без ДДС към момента на подаване на офертата, като доказват това
обстоятелство по някой от посочените в чл. 50 от ЗОП начини: 1. удостоверение от
банка, или 2. годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато
публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която е установен; 3.
когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя
документи, той може да докаже икономическото и финансово си състояние с всеки друг
документ, който възложителя приеме за подходящ. При констатиране от страна на участника,
че не може да докаже изисквания финансов ресурс с изброените документи, той следва да
отправи запитване до възложителя, в което да посочи документите, с които разполага.
Запитването и отговорът се извършват по реда на чл. 29 от ЗОП. Неизпълнението на
изискването за запитване не е свързано с неблагоприятни последици за участника, като при
констатиране на несъответствие на доказателствените документи ще се приложи реда по чл.
68, ал. 8 и 9 от ЗОП. В случай, че участникът участва като обединение документите за
доказване на наличието на изисквания от възложителя финансов ресурс се представя само за
членовете на обединението, чрез които обединението доказва съответствието си с
минималните изисквания за икономическо и финансово състояние.

Въпрос № 2: В раздел Ш.2.3 „Технически възможности":
„Удостоверение за упражняване на ветеринарномедицинска практика във ВЛЗ /ветеринарнолечебко заведение/ /разрешително, издадено от директора на РВМС/„ - Каква структура е
РВМС?
„Мичкмум 2 (двама) ловци, притежаващи разрешително за носене на оръжие." - Какво трябва
да бъде „оръжието" за изпълнение на обществената поръчка и съответното разрешително за
носене?
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„1 шофьор на транспортно средство, притежаващ свидетелство за управление на транспортно
средство по т. 3". - Какво имате предвид под „свидетелство за управление на транспортно
средство"? .
•,
Отговор № 2: В раздел III.2.3) „Технически възможности" от обявлението за
обществената поръчка, т. 2 е посочено, че участниците представят „Декларация по чл. 51,
ал.1, т.7 от ЗОП, включваща посочване на образованието, професионалната квалификация и
професионалния опит на участника и/или ръководните му служители, включително на лицата,
които отговарят за извършването на услугата (лица за залавяне на безстопанствените
животни, лица, които ще извършват манипулациите и др.)". Минималното изискване към т. 2
е участниците да имат на разположение най - малко 4 (четири) човека за изпълнение на
поръчката, от които:
1
ветеринарен
лекар,
притежаващ
удостоверение,
за
упражняване
на
ветеринарномедицинска практика във ВЛЗ /ветеринарно - лечебно заведение/ /разрешително,
издадено от директора на РВМС/;
- минимум 2 (двама) ловци, притежаващи разрешително
за носене на оръжие
и
удостоверение за завършен курс за Защита и хуманно отношение към животните;
- 1 шофьор на транспортното средство, притежаващ свидетелство за управление на
транспортното средство по т. 3.
Според посоченото в чл. 25 от ЗВМД ветеринарните лекари могат да упражняват
ветеринарномедицинска практика във ветеринарномедицинско заведение, ако са вписани в
регистъра по чл. 32 и членуват в Българския ветеринарен съюз (БВС). В чл. 32 е пояснено, че
в 14-дневен срок от подаване на заявлението по чл. 30, an. 1 директорът на ОДБХ вписва
ветеринарномедицинското заведение и ветеринарните лекари, работещи в него, в
регистър и издава удостоверение за регистрация по образец. ...(2) Регистърът по ал. 1
съдържа: 1. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2013 г.) името и постоянния адрес на ветеринарните лекари,
които осъществяват професията си във ветеринарномедицинското заведение, и уникалния
регистрационен номер на всеки от тях; 2. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2013 г.) адреса и вида на
ветеринарномедицинското заведение; 3. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2013 г.) номера и датата на
издаване на удостоверението за регистрация на ветеринарномедицинското заведение; 4. (изм.
- ДВ, бр. 7 от 2013 г.) уникалния регистрационен номер на ветеринарномедицинското
заведение; 5. промените във вписаните обстоятелства; 6. датата на заличаване на
регистрацията.
Участниците следва да представят Удостоверение от ОДБХ (Областна дирекция
по безопасност на храните).
Относно изискването участниците да имат на разположение „минимум 2 (двама) ловци,
притежаващи разрешително за носене на оръжие " участниците следва да имат предвид, че
съгласно чл. 111 от Наредба № 41 от 10.12.2008 г. за изискванията към обекти, в които се
отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и
приюти за животни, „Животните се залавят при спазване изискванията на чл. 42 ЗЗЖ с ръце,
примки, мрежи и други хуманни методи, а ако това е невъзможно, чрез употреба на
упойващи вещества, когато се касае за куче, чиято дозировка се определя от ветеринарен
лекар". В тези случаи се използва пушка/пистолет за дистанционно залавяне (на който е
поставена стрела с упойка).
Ловците, с които разполагат участниците за изпълнението на дейностите по
залавянето, включени в предмета на поръчката, следва да притежават разрешително за
носене на огнестрелно оръжие.

Въпрос № 3: В Б.З „Съдържание на Плик № 3 с надпис"Предлагана цена" „Разходите за издръжка на приюта" - Какво имате предвид под „приют" и какъв трябва да
бъде ангажимента на изпълнителя?
Отговор № 3: В раздел Б.З от документацията за участие „Съдържание на Плик № 3 с
надпис „Предлагана цена", към „Начин на ценообразуване. Финансова обосновка на
предлаганата цена с приложени единични цени на видовете работи" е посочено „Разходите за
издръжка на приюта, други консумативи, възнаграждения на персонала, поддръжка на
автомобила, следва да бъдат калкулирани в цените на дейностите и манипулациите". По
нататък в раздела е посочено „Участниците задължително представя анализи за всички
видове дейности и манипулации. Разходите за издръжка на ветеринарно-медицинска
амбулатория, други консумативи, възнаграждения на персонала, поддръжка на автомобила,
следва да бъдат калкулирани в цените на дейностите и манипулациите по Приложения №1 и
взети предвид при ценообразуването за /други манипулации и дейности /". В представения
образец № 15 „Проект на договор", в чл.4 също е посочено „В цените на видовете
манипулации и дейности, влизат и всички разходи за издръжка на ветеринарно медицинската амбулатория, други консумативи, възнаграждения на персонала, както и
поддръжка на автомобила".
Съгласно чл. 26, ал. 1 от ЗВМД „Ветеринарномедицинско заведение може да е: 1.
ветеринарна клиника (болница); 2. ветеринарна амбулатория (кабинет); 3. ветеринарна
лаборатория. В законодателството, както и навсякъде в документацията за участие става
дума за „ветеринарно-медицинска амбулатория". Под „приют" участниците също следва да
разбират „помещение за следоперативен престой" или „ветеринарно-медицинска
амбулатория"

На основание чл.29 ал.2 от Закона^за обществените поръчки Възложителят публикува
разяснението в профила на купувача.

Заличена информация на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

