
 

 

 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

 

Относно: Отправено запитване от кандидат за участие в  обществената поръчка с 

предмет „ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА 

„УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ“ ЕООД ЗА СРОК ОТ 24 МЕСЕЦА, ПО ОБОСОБЕНИ 

ПОЗИЦИИ“. 

 

Във връзка с обявена открита процедурата за възлагане на обществена поръчка 

„ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА „УЧЕНИЧЕСКО И 

СТОЛОВО ХРАНЕНЕ“ ЕООД ЗА СРОК ОТ 24 МЕСЕЦА, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, на 06.12.2017 

г. е получено запитване, а именно: 

„Моля, да ни бъдат дадени указания относно документи и образци както следва: 

1.В Раздел IV.ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ в 

точките 

5.8. Декларация за срока на валидност на офертата – представя се в оригинал по 

приложен към настоящата документация образец – Приложение № 7; 

5.9. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – представя 

се в оригинал по приложен към настоящата документация образец – Приложение № 8; 

Са цитирани и посочени приложения № 7 и № 8, а в образците РАЗДЕЛ VII. 

ПРИЛОЖЕНИЯ И ОБРАЗЦИ. 

ДЕКЛАРАЦИЯ за срока на валидност на офертата /предложението/ е като образец 

Приложение № 6 

ДЕКЛАРАЦИЯ, че участника е запознат със съдържанието/ията на проекто – договора е 

като образец Приложение № 7 

В образците липсва приложение № 8 

В точките с номера: 

5.11.Декларация за конфиденциалност – Приложение № 12; 

5.12.Декларация за липса на свързаност – Приложение № 13; 

Са посочени декларации Приложение № 12 и № 13, а в образците 

РАЗДЕЛ VII. ПРИЛОЖЕНИЯ И ОБРАЗЦИ. 

Липсват – приложение № 12 и № 13. 

Моля да бъдат дадени указания относно номерацията и приложените образци 

По 

Раздел IV.ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ т.5.8, 

т.5.9, т.5.11, т.5.12 и съответствието им на образците РАЗДЕЛ VII. ПРИЛОЖЕНИЯ И ОБРАЗЦИ 

След като няма образци на декларациите за конфиденциалност и за свързаност, 

свободен текст ли са?“ 

 



В тази връзка Възложителят дава следните разяснения към документацията и 

условията за участие в обществената поръчка: 

1. При изписване на т. 5.8. и т. 5.9 е допусната техническа грешка при посочване на 

номера на приложенията, които отговарят на цитираните декларации. 

Участниците следва да приложат към офертите си по точки: 

5.8. Декларация за срока на валидност на офертата – представя се в оригинал по 

приложен към настоящата документация образец – Приложение № 6; 

5.9. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – 

представя се в оригинал по приложен към настоящата документация образец – 

Приложение № 7; 

    2. Образците на документите по точка 5.11. Декларация за конфиденциалност – 

Приложение № 12 и точка 5.12.Декларация за липса на свързаност – Приложение № 13 ще 

бъдат изпратени на участника отправил запитването и ще бъдат публикувани на профила на 

купувача. Същите са неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка и 

кандидатите следва да приложат тях в офертите си. 

 

Настоящия отговор е неразделна част от документацията и условията за участие в 

обществената поръчка и ще бъде публикуван на профила на купувача.  

 

 

 

УПРАВИТЕЛ: ………………П……………………….. 

               /ГРИГОР ПАВЛОВ/ 


