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РАЗЯСНЕНИЯ 
 

ОТНОСНО УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 
ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

 
„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на десет позиционна еталонна 
инсталация за метрологична проверка на разходомери за газ с обхват от G1,6 

до G6 (0.016 m3/h до 10 m3/h)” 
 
 
УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ, 
 
Представяме на Вашето внимание разяснения на Възложителя в отговор на 
получени във връзка с горепосочената процедура въпроси, както следва: 
 
 
 ВЪПРОС: 
 
Във връзка с Техническото предложение т.4.5.: 
4.5 Декларирам, че всяка промяна на версията на софтуера и свързания с него 
хардуер, поради спиране на поддръжката на предходната, ще се извършва 
безплатно от нас и след изтичане на гаранционния срок. Потвърждавам, че 
гаранционното обслужване на инсталацията ще включва задължителните 
актуализации на софтуера, включително необходимите лицензи и софтуерна 
поддръжка. 
Производителят предлага ограничена възможност за безплатна поддръжка на софтуера 
след промяна на версията му до 5 години. Доживотна поддръжка на софтуера не е 
възможно да бъде предложена. 
 
 
 

ОТГОВОР: 
 
 
Следва да се има предвид, че в т.IV.3.2. от документацията, Възложителят е 
посочил, че „предложената за изпълнение на поръчката инсталация следва да бъде с 
гаранция минимум 2 (две) години срещу производствен дефект, считано от датата на 
подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за въвеждане в 
експлоатация на инсталацията. Изпълнителят трябва да осигури гаранционна 
поддръжка/ обслужване на инсталацията през целия гаранционен срок“. В т.4.6. от 
Техническото предложение всеки кандидат декларира гаранционният срок на 
оферираната от него за изпълнение на поръчката инсталация (при съобразяване на 
задължителния минимум определен от възложителя), и че в рамките на същия ще 
осигури пълно гаранционно обслужване на същата. 
 
В т. 4.5. от утвърденият образец на Техническо предложение, кандидатът трябва да 
декларира, че всяка промяна на версията на софтуера и свързания с него хардуер, 
поради спиране на поддръжката на предходната, ще се извършва безплатно от него по 
време на гаранционния срок и че ще съдейства на възложителя, след изтичане на 
гаранционния срок за отстраняване на текущо възникнали проблеми със софтуера и 
свързания с него хардуер, които възпрепятстват нормалната експлоатация на 
оборудването. 
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 ВЪПРОС: 
 
Във връзка с Договора Параграф IX чл.9 т.6 и т.7:  
(6). Уговорените неустойки не лишават страните от правото им да търсят 
обезщетение за действително причинените вреди и пропуснати ползи над 
размера на неустойката. 
(7). Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и 
пропуснати ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки и 
независимо от усвояването на гаранцията за изпълнение. 
След като Договора урежда вида и реда на неустойките в по-горните си клаузи, 
производителят не е съгласен Възложителят да търси допълнително обезщетение по 
клаузи (6) и (7) над  вече уговорения размер на неустойки. 

 
ОТГОВОР: 

 
Съгласно т. 24. от Тръжната документация: Договорът трябва да съответства на 
съгласувания проект на Договор, приложен в тръжната документация и потвърден от 
кандидата в направеното от него Предложение, въз основа на което, същият е 
определен за изпълнител на поръчката. Промени в Договора не се допускат. 
Съгласно чл.92 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) „неустойката обезпечава 
изпълнението на задължението и служи като обезщетение за вредите от 
неизпълнението, без да е нужно те да се доказват. Кредиторът може да иска 
обезщетение и за по-големи вреди“. Т.е. в случай че са причинени вреди и същите са 
на по-голяма стойност от неустойката, Възложителят има право да претендира 
разликата, над размера на неустойките. 
 
 
 
С уважение: 
 
 
 
.............П................. 
Златомир Дойчев 
Председател на Тръжна комисия 
„Овергаз Мрежи” АД 


