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Изх. № ДЛ005203_001/15.06.2018 г. 

До  

……………………………….. 

……………………………….. 

 

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

реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура, с предмет: „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ 

НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН“, която 

обществена поръчка е открита с Решение на кмета на община Смолян № 10 от 28.05.2018 г., 

вписано заедно с одобреното с него обявление в Регистъра на обществените поръчки при 

Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2018-0005 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/2326  

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

По повод постъпило искане с вх. № ДЛ005203-001 от 11.06.2018г. за разяснения по 

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

основание чл.33 от ЗОП давам следния отговор на зададен от заинтересовано лице въпрос, 

както следва:  

Въпрос:  

Срокът за извършване на доставките и срокът за отстраняване на несъответствия, като 

част от методиката за оценка, как ще бъдат разглеждани:  

 Обективно – спрямо посочения от участника срок ще бъде приложена формулата 

за оценка от Приложение № 4 – Методика за определяне на комплексна оценка на 

офертата; или 

 Субективно – спрямо посочения от участника срок ще бъде извършена субективна 

преценка от възложителя за реалистичност? 

Ако „да“, то моля да дадете точни критерии, на база които участниците да извършат 

преценка за съответствие между евентуалното си предложение и субективната преценка на 

възложителя. 

Указанията дадени в Приложение № 1 – Техническа спецификация засягат единствено 

собствената преценка на участниците /участникът следва да е способен да извърши доставка 

до всеки обект и носи отговорност за неспазване, дори когато заявките са пуснати 

едновременно от повече от един обект/. 

Така записани указанията не дават ясна представа за начина за оценка от страна на 

възложителя. Съгласно чл.70, ал.7, точка 3 от ЗОП начинът за определяне на оценката по всеки 

показател трябва да осигурява на кандидатите и участниците достатъчно информация за 

правилата, които ще се прилагат при определяне на оценката по всеки показател.  

 

Отговор:  

В одобрената Методика за определяне на комплексна оценка на офертата, 

представляваща Приложение № 4, неразделна част от документацията за участие в 

обществената поръчка са посочени показателите и тяхната тежест за определяне на общата 

комплексна оценка, както и конкретни указания за определяне на оценката по всеки показател. 
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 В техническата спецификация, представляваща Приложение № 1, неразделна част от 

документацията за участие в обществената поръчка са разписани изискванията към 

изпълнението на обществената поръчка, включително обхват, място и начин на изпълнение, 

нормативните и други изисквания, обусловени от спецификата на поръчката, които следва да се 

съблюдават от всеки участник при подготовката на офертата си и съответно да се спазват при 

изпълнението на договора от избрания изпълнител.  

В съответствие с чл. 51 от ППЗОП, след изтичането на срока за получаване на оферти 

възложителят със заповед ще назначи комисия по чл. 103, ал. 1 ЗОП , която да разгледа и оцени 

получените оферти. При работата си, комисията ще се ръководи от разпоредбите на ЗОП, 

ППЗОП и обявените условия. За да бъде допусната и оценена дадена оферта, тя следва да 

отговаря на предварително обявените условия на поръчката, включително и на тези посочени в 

техническата спецификация, а оценката на офертите, включително по показателите - Срок за 

изпълнение на заявена доставка и  Срок за отстраняване на несъответствия ще се извърши 

съгласно одобрената Методика за определяне на комплексна оценка на офертата, 

представляваща Приложение № 4, неразделна част от документацията за участие в 

обществената поръчка.  

 

 

С уважение,        положен подпис и печат 

 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ     

Кмет на община Смолян 

   

 

*Забележка:Налице са положени подпис и печат, 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). 
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