РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВАРНА

№РД-16-1200-303/8/
21.11. 2016г.

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: В техническата спецификация се споменава, че Изпълнителят сключва договор с
лицето, притежаващо разрешително за отпадъци с код и наименование 07 01 07 * и т.н.. Кой
е собственик на отпадъците? Собственикът изразил ли е готовност да сътрудничи в този
проект и да подпише такъв договор с бъдещия изпълнител?
Отговор на въпрос 1: С решение №1758/12.12.2012г. по т.д.№1132/2012г. по описа на ВОС
е открито производство по несъстоятелност на „Полимери“ АД, обявена е
неплатежоспособността на „Полимери“ АД с начална дата 01.06.2010г., за временен
синдик е назначен Иван Балабанов. Решението е потвърдено с решение №251/20.08.2013г.
по т.д.№44/2013г. С решение №1175/16.12.2013г. по т.д.№1132/2012г. по описа на ВОС
„Полимери“ АД е обявено в несъстоятелност и е постановена обща възбрана и запор върху
имуществото. Съгласно Заповед №РД-402/24.04.2013г. на министъра на околната среда и
водите областният управител на област с административен център Варна е длъжен да
изпълни превантивните мерки като проведе процедура за избор на изпълнител.
Въпрос 2: Тръжната документация споменава, че средствата в момента не са на
разположение за проекта и ще бъдат осигурени в срок от 3 месеца. Възложителят ще
представи ли доказателство на бъдещия изпълнител за наличието на средства преди
започване на проекта?
Отговор на въпрос 2:Възложителят е длъжен да извърши плащанията в сроковете и при
условията, които са описани в документацията. Изпълнението по договора започва след
осигуряването на паричните средства. Възложителя не е задължен да доказва на
бъдещите участниците наличие на средства преди определяне на изпълнител на
поръчката.
Въпрос 3: Методиката за оценка посочва транспортното разстояние като метод за оценка.
Не е ясно изчисляването на разстоянието за железопътен или морски транспорт се прилага.
Само автомобилния транспорт може лесно да бъде изчислен от интернет. В допълнение на
същото съоръжение за преработка може да бъде достигнато и с железопътен или
автомобилен или морски транспорт. За морският транспорт може да е по-дълго разстоянието
в сравнение с други видове транспорт, но със сигурност е по-благоприятен за околната среда
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в сравнение с автомобилния транспорт. Например един участник може да предложи пътен
транспорт за 1500 км и друг участник в търга може да предложи железопътен или морски
транспорт за 2500 км. Как планира възложителят да сравни тези различни варианти и да
оцени предложенията?
Отговор на въпрос 3:Методиката на оценка ще се приложи към конкретното
предложение на участника съобразно Подпоказател Т3, който е компонент от показател
Качество, с тежест 70 % от комплексната оценка.
Въпрос 4: Има ли някаква информация за калоричността и вискозитета на отпадъците?
Отговор на въпрос 4: В Техническата спецификация подробно са описани състава и
свойствата на отпадъка, както и изискванията по изпълнението на предмета на
откритата процедура.
Въпрос 5: Представителите на участниците в търга, които ще присъстват на отварянето на
процедурата за търга трябва да имат пълномощно от страна на оферента. Ако
представителите изискват присъствието на преводач да присъства за подобни процедури,
възложителят ще предостави ли достъп на преводача? Изискват ли се допълнителни
документи за преводача?
Отговор на въпрос 5:За представителите на участниците в търга, които ще присъстват
на отварянето на процедурата за търга трябва да имат пълномощно от страна на
оферента. Изисквания към преводачите, които ще бъдат допуснати: заклет преводач и
доказателства за връзката му с оферента по конкретната поръчка.
Въпрос 6: Проектодоговорът представя условията за плащане на поръчката, които
предвиждат 10% авансово плащане и след това заплащане на тон отпадъци при издаване на
данъчна фактура, CMR и сертификат за преработка. Ще бъде ли изпълнителят в състояние
да издава фактури на месечна база въз основа на обработените към момента отпадъци?
Отговор на въпрос 6:Възложителят ще приема издадени от изпълнителят фактури на
месечна база въз основа на обработените към момента отпадъци.
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
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