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РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Полиграфически услуги и 

изработка на рекламни материали за нуждите на Община Велико Търново и 

информация и публичност на проект „Културното наследство на град Велико Търново 

във фокуса на Европейското културно многообразие” по Програма БГ08.”, по обособени 

позиции с уникален номер 00073-2016-0022 в регистъра на АОП. 

 

Във връзка с постъпили запитвания по документацията за участие, Ви уведомяваме 

следното: 

Въпрос № 1:  

В поставените изисквания при изготвяне и представяне на офертите съгласно раздел 

ІV. и V. от ППЗОП  от Документацията, са посочени следните изисквания по отношение на 

съдържанието на офертата на участниците в настоящата процедура: 

„Офертата на участниците в настоящата процедура следва да съдържа: 
Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя, съгласно позицията, за която участва – Приложение № 3.1 

и/или Приложение № 3.2“ 

 

Във връзка с поставените изисквания, моля да уточните дали Възложителят ще приеме 

предложения за изпълнение на поръчката за обособени позиции от №3 до №6 адаптирани 

спрямо Приложение №3-1 и/или Приложение №3-2 от Документацията в съответствие с 

техническите спецификации и изискванията на съответните обособени позиции? 

 

Отговор: 

 

В обявлението за поръчката, в раздел ІІ.2. „Описание/обособена позиция”, в раздел 

VІ.3. „Допълнителна информация” и в документацията за участие, са посочени 

условията, при които ще бъдат възлагани услугите по позиции от №3 до №6. 

Възложителят е решил да приложи възможността, дадена в чл. 21, ал.6 от ЗОП. Текстът 

на тази разпоредба гласи: „Възложителите могат да възлагат обособени позиции по реда, 

валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие че стойността на 

съответната обособена позиция не надхвърля 156 464 лв. за доставки и услуги и 1 000 000 лв. 

за строителство, и общата стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не 

надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. В тези случаи независимо от 

остатъчната стойност на поръчката тя се възлага по реда, приложим към общата стойност на 

цялата поръчка.” 

 

Тези услуги ще бъдат възложени по реда на съответната им индивидуална 

стойност на основание чл. 21, ал.6 от ЗОП чрез сключване на договори за възлагане на 

обособените позиции. Стойностите на отделните позиции № 3 - № 6 не надхвърлят 156 



464 лв. и общата им стойност, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от 

общата стойност на поръчката.  

 

Във връзка с изложеното  и  обстоятелството, че услугите попадат и в Приложение 

2, възложителят ще сключи договор на основание чл.20, ал.4, т.2 и т.3 от ЗОП. 

Възлагането на посочените позиции е с цел своевременно  реализиране на предвидените 

дейности по график по проект „Културното наследство на град Велико Търново във фокуса 

на Европейското културно многообразие” по ДБФП № 24-10М1-44/23.04.2015 г., Програма 

БГ 08, Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство. 

С оглед прилагането на възможността, предвидена в чл. 21, ал.6 от ЗОП за възлагане на 

услугите по позиции от № 3 до № 6 по реда на съответната им индивидуална стойност, т.е. 

чрез директно сключване на договори, участниците в настоящата процедура могат да участват 

само за позиция № 1: Полиграфически услуги и/или позиция № 2: Изработка на рекламни 

материали. Поради тази причина в документацията са предвидени само Приложение №3-1 

и/или Приложение №3-2 за техническо предложение.  

 

 

Въпрос № 2: 

 

Аналогично на първия въпрос, моля да уточните дали Възложителят ще приеме 

образците на ценови предложения за изпълнение на поръчката за обособени позиции от №3 

до №6 адаптирани спрямо Приложение №4-1 и/или Приложение №4-2 от Документацията в 

съответствие с техническите спецификации и изискванията на съответните обособени 

позиции? 

Необходимостта от разяснение по този въпрос възниква предвид наличието на 

приложения на техническо и ценово предложение за изпълнение на поръчката само за 

обособена позиция № 1 и № 2.  

 

Отговор: 

Аналогично на първия отговор, поради което в документацията са предвидени само 

Приложение №4-1 и/или Приложение №4-2 за ценово предложение. 

 

 

На основание чл. 33, ал.4 от ЗОП, разясненията се предоставят чрез публикуване 

на профила на купувача. 

 

 

 

(п) 

ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ 

Кмет на Община Велико Търново  


