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ДО в с и ч к и ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

РАЗЯСНЕНИЕ HO ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НО 
СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 
„Извършване на извънгаранционно абонаментно обслужване на компютри и принтери, 
включително изградената локална мрежа (където има такава) на структури на Община 
Велико Търново, по позиции", както следва: 
Позиция 1: Отдел „Местни данъци и такси" към Община Велико Търново; Младежки 
дом. 
Позиция 2: Административна сграда на Община Велико Търново, в т. ч. кметствата /с 
изключение на кметства на самостоятелен бюджет/; ОП „Зелени системи", гр. Велико 
Търново; Дирекция „Образование", в т.ч. счетоводство; Дирекция СДЗ, в т.ч. 
счетоводство ЦСУ; ОП „Реклама", гр. Велико Търново; ОП „Спортни имоти и прояви", 
гр. Велико Търново и Кметствата на самостоятелен бюджет /гр. Килифарево, гр. 
Дебелец, с. Ресен и с. Самоводене/^ 

Във връзка с получено запитване. Ви уведомяваме за постъпилите въпроси и техните отговори: 

Въпрос 1; „Как да тълкуваме точка 4 от I ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ. Може ли един 
участник да подаде оферти и по двете позиции? " 

Отговор: Не. Както е записано в документацията всеки участник може да кандидатства само за 
една обособена позиция. 

Въпрос 2: „При не наличие на постоянен офис на фирмата ни във Велико Търново, но 
разполагаме с 5 броя служебни автомобили към сервиза, може ли да се счита за мобилна 
база?" 

Отговор: Би могло да се/счита за сервизна база, в случай, че участникът ги използва за 
конкретната обществена поръчк i и е в състояние да извършва в тях съответните ремонти. 

С уважение, , , 
ИНЖ. ДАНИЕЛ НАНОШ 
Кмет на Община 

Intertek 

ISO 9001:2008 Сертификат N Q030304 
ISO 14001:2004 Сертификат N 23285 
ISO 27001:2005 Сертификат N 23285 

Община - приятел на детето 
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