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Изх.№  053/08.02.2018 г. 

 

ДО 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА 

 

Относно: предоставяне на разяснения по обявено публично състезание за възлагане 

на обществена поръчка с предмет: "Доставка на система за ефектно осветление, 

озвучителна система и актуализация на осветление във връзка с изпълнение на 

Договор № 27/07/2/0/0021/18.07.2017 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ 

по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските 

райони (ПРСР) 2014-2020 г. съфинансирана от ЕЗФРСР по три обособени позиции: 

Обособена позиция № 1 "Доставка на система ефектно осветление" 

Обособена позиция № 2 "Доставка на озвучителна система" 

Обособена позиция № 3 "Актуализация на изкуствено осветление" 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

 Във връзка с получено писмено искане за разяснение по обявената и цитирана по-

горе процедура и на основание чл. 180 от Закона за обществени поръчки, предоставяме 

следните разяснения: 

 

ВЪПРОС:  

“След като се запознахме с документацията по горецитираната процедура за 

възлагане на обществена поръчка имаме следния въпрос: 

 

В “IV.2. УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ, 

т.2.5. са цитирани два образеца 

2.5.1.3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор 

(оригинал). Изготвя се по приложения в документацията образец. 

2.5.1.4. Декларация за срока на валидност на офертата (оригинал). Изготвя се 

по приложения в документацията образец.“, 

 

които не са приложени в документацията! 

 

 Изпуснати ли са?“ 
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ОТГОВОР: 

  

 Съгласно т. 2.5.1 от раздел ІV.2. „УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ 

ЗА УЧАСТИЕ”, офертата на всеки участник следва да включва: 

 

2.5.1. Техническо предложение, съдържащо:  
2.5.1.1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника (оригинал или нотариално заверено копие). 

2.5.1.2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя (оригинал). Изготвя се по приложения в 

документацията образец. 

2.5.1.3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор 

(оригинал). Изготвя се по приложения в документацията образец. 

2.5.1.4. Декларация за срока на валидност на офертата (оригинал). Изготвя се по 

приложения в документацията образец.” 

 

Декларациите по т. 2.5.1.3, 2.5.1.4, както и предложението за изпълнение на 

поръчката по т. 2.5.1.2, се съдържат в приложените в раздел VI „ТЕХНИЧЕСКО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ” образци, за всяка от обявените обособени позиции /т. 7 и т. 8 от 

образците на Техническо предложение/. 

Не е необходимо представяне на допълнителни декларации. 

 

 

 

 

 

 

 

С уважение, 

Емил Мирчев, 

Председател 

 

 


