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Изх. № ДЛ001515 от 19.12.2017г.  

 

 

До  

……………………………….. 

……………………………….. 

 

 

ОТНОСНО: Предоставяне на разяснения по условията на обществена поръчка за доставка, 

възлагана по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура, с предмет: „ДОСТАВКА НА 

КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ И ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА“, която обществена 

поръчка е открита с Решение на кмета на община Смолян № 17 от 16.11.2017 г., вписано 

заедно с одобреното с него обявление в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по 

обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2017-0011 и публикувано 

заедно с одобрените с него обявление за обществена поръчка и документация на интернет 

сайта на възложителя – профил на купувача: http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2116.  

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

По повод постъпило искане с вх. № ДЛ001515 от 18.12.2017г. за разяснение по 

условията на обществена поръчка с горепосочения предмет, в качеството ми на възложител на 

основание чл.33, ал.2 от ЗОП давам следните отговори на зададени от заинтересовано лице 

въпроси, както следва:  

 

Въпрос:  

Моля разяснете какво точно удостоверение или сертификат трябва да представим по 

цитирания раздел. 

РАЗДЕЛ IV  

ОФИЦИАЛНИ СПИСЪЦИ НА ОДОБРЕНИ СТОПАНСКИ СУБЕКТИ И СЕРТИФИЦИРАНЕ 

ОТ ОРГАНИ.  

1. За доказване на личното състояние, на съответствието с критериите за подбор или на 

съответствие с техническите спецификации участникът може да представи удостоверение за 

регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти или сертификат, издаден от 

сертифициращ орган. В тези случаи възложителят не може да отстрани участника от 

процедурата или да откаже да сключи договор с него на основание, че не е представил някой 

от изискуемите документи, при условие че съответните обстоятелства се доказват от 

представеното удостоверение или сертификат?  

 

Отговор:  

Посоченият текст не предвижда самостоятелно въвеждане на изискване за представяне на 

удостоверение или сертификат, а възпроизвежда нормативно регламентирана за участниците 

възможност за доказване чрез вписване в официални списъци или сертифициране от органи, 

закрепена в разпоредбата на чл.68, ал.1 от Закона за обществените поръчки, която гласи, че за 

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=815392&newver=2
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доказване на личното състояние, на съответствието с критериите за подбор или на 

съответствие с техническите спецификации участникът може да представи удостоверение за 

регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти или сертификат, издаден от 

сертифициращ орган, като в тези случаи възложителят не може да отстрани участника от 

процедурата или да откаже да сключи договор с него на основание, че не е представил някой 

от изискуемите документи, при условие че съответните обстоятелства се доказват от 

представеното удостоверение или сертификат. В същата насока са и предвижданията в 

останалите точки от Рaздел „Официални списъци на одобрени стопански субекти и 

сертифициране от органи“ на Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга II, неразделна част от документацията за обществената 

поръчка, които също възпроизвеждат законови текстове, закрепени в различни алинеи на 

чл.68 от Закона за обществените поръчки. 

 

/Налице са положени подпис и печат от възложителя, като същите са заличени на 

основание чл. 42, ал.5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл.2 и 23 

от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД)/. 
 

С уважение,  

 

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ  
Кмет на Община Смолян 


