
  

  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
  ОБЛАСТЕН  УПРАВИТЕЛ   

  НА ОБЛАСТ ВАРНА 
 

ДО  

 ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ  

 в открита процедура : Транспортиране и екологосъобразно третиране чрез крайно 

оползотворяване/обезвреждане на отпадък с код и наименование 070107* халогенирани 

остатъци от дестилации и остатъци от реакция(тежка фракции) 

Относно: разясняване  по искане на заинтересовано лице 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА УЧАСТНИЦИ, 

                На основание чл.33, ал.4  от ЗОП представям  на Вашето внимание следните 

разяснения по искане на заинтересовани лица: 

Въпрос 1: B зададената от Вас Техническа спецификация, част от Документация за участие, е 

предоставена информация, относно състава и свойствата на отпадъка, която предполагаме, че 

е изготвена на база изпитване и Протокол от изпитване №1/18.08.2010г- Въпросът ни е 

след(или преди) тази дата възможно ли е отпадъкът да е претърпял някакви технически 

процедури по третиране(като например третиране с ферохлорид), които процедури биха могли 

да доведат до значителна промяна на свойствата и характеристиште на отпадъка и/или до 

появяването на различия между отпадъка, съхраняван в двата резервоара? В случай, че 

Възложителят има подобна инфорамция ,би ли могъл да я предостави за да бъде тя 

съобразена при изготвяне на офертата? 

Отговор на въпрос 1:    Възложителят няма данни  след  публикуване на  откритата процедура 

да  са се променяли техническите характеристики на отпадъка.  

 

Въпрос 2: При заснемане от височина, с дрон на единия от резервоарите, се установи, че е 

налице отвор, през който в резервоара е проникнало неизвестно количество дъждовна вода. В 

предоставената ни от Възложителя информация за състава и свойствата на отпадъка, 

съобразен ли е този факт и според възложителя възможно ли е това да доведе до значителна 

промяна на свойствата и характеристиките на отпадъка и/или до появяването на различия 

между отпадъка, съхраняван в двата резервоара? В случай, че Възложителят има подобна 

ииформация, би ли могъл да я предостави за да бъде тя съобразена при изготвянето на 

оферта?  

Отговор на въпрос2: Възложителят няма данни  след  публикуване на  откритата процедура да  

са се променяли техническите характеристики на отпадъка. За кандидатите е налице 

възможност след изрично искане от тяхна страна и изрично разрешение от възложителя да 

извършат пробовземане. 

 

Въпрос 3:При монофазно захранване, дебитът на компресора може да захрани помпа с 

капацитет не повече от 3 мЗ/час. Възможно ли е на обекта да се използва трифазно захранване 



с цел повишаване на производителността на помпата, а от там и съкращаване на срока за 

изпълнение? Възложителят ще приеме ли трифазно захранване и ще го санкционира ли за 

сметка на монофазното? 

Отговор на въпрос 3: Изискванията са подробно описани в техническата спецификация  

 

Въпрос 4:При последната редакция на документацията за участие, Възложителят има ли 

изискване при подготовка на офертата образецът - ЕЕДОП, Техническото предложение и 

Ценовото предложение (някой от изброените документи и/или всички) да се представят и на 

електронен носител в pdf и word формат? 

Отговор на въпрос 4:  В документацията за участие изрично е описано  изискването за 

представяне  и  на електронен носител. 

 

Въпрос 5:Относно попълването на образеца ЕЕДОП Възложителят има ли изрично изискване 

дали да е попълнен чрез предоставените на страницата на Областна Администрация Варна 

образци в word формат или чрез електронната система на ЕЕДОП 

(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=:bg)? 

Отговор на въпрос 5: В документацията за участие изрично е описано,че могат да се ползват 

както образеца на ЕЕДОП, предоставен на страницата на Областна администрация-Варна, така 

и  електронната система на ЕЕДОП.   

 

               Настоящите разяснения  са неразделна част от обявената обществена поръчка и 

са  достъпни на сайта на областна администрация-Варна, профил на купувача. 

 

СТОЯН ПАСЕВ 

Областен управител на област  

с административен център Варна 


