
  
 

СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ  
А Г Р О Б И О И Н С Т И Т УT 

София 1164, бул. Драган Цанков 8, тел. 963 5407, факс. 963 5408, e-mail: abi@abi.bg; 
www.abi.bg 

 
 

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 
 

Разяснение по чл.33 от ЗОП по обществена поръчка с предмет: “Доставка 
на общолабораторно оборудване и модернизация на ДНК секвенатор” 

 
 Относно: Искане за разяснения по обществена поръчка № 01575-2019-0002 
„Доставка на общолабораторно оборудване и модернизация на ДНК 
секвенатор“.  
 
Уважаеми, госпожо/господине,  
Във връзка с поисканите от Вас разяснения, предоставяме на Вашето 
внимание нашите отговори на зададените от Вас въпроси. 

 

№ Въпрос Отговор 
1 Необходимо ли е прилагането на 

посочените в „ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ 
ДОКУМЕНТИ“ на  две декларации:  
1.2. Декларация за съгласие с клаузите на 
проекта на договор, и  
1.3. Декларация за срока на валидност на 
офертата, 
и ако е необходимо свободен текст ли да 
бъдат 

1. Декларация за съгласие с клаузите на 
договора не се изисква от Възложителя, 
съгласно чл.39 от ППЗОП и следва да не се 
прилага 
2. Декларация за срока на валидност на 
офертата не се изисква от Възложителя, 
съгласно чл.39 от ППЗОП и следва да не се 
прилага 
 

2 Изискуемата „Декларация по чл.10 т.2 от 
ЗМИП свободен текст ли да бъде или ще 
приложите допълнително образец за това.  

Представянето на Декларация по чл.10 т.2 
от ЗМИП (Закон за мерките срещу 
изпирането на пари)  може да се бъде в 
свободен текст или да се ползва готовия 
формуляр в  Приложение № 1 към чл. 10, 
ал. 2  от Правилникa за прилагане на ЗМИП. 
  

3 Допустимо ли е номериране по-отделно на 
всяка представена папка и ценово 
предложение , или представените 
документи да се номерират 
последователно? 
Допустимо ли е в Опис на представените 
документи да се посочва номера на 
съответните страници т.е. „стр….. до….“ 

Страниците на представената от 
участниците оферта следва да бъдат 
номерирани  и описани в „Опис на 
представените документи” с посочване на 
№ на листа на представените документи. 
Номерацията в документите в  папка 1  и 
папка 2 може да бъде една обща или 
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отделна за всяка една от папките, по 
преценка на самия участник в процедурата. 
Където е приложимо, в Опис на 
представените документи участникът може 
да посочва номера на съответните 
последователни страници т.е. „стр….. до….“ 

4 Допустимо ли е представянето на един 
общ ЕЕДОП за обществената поръчка или е 
необходимо представянето на отделен 
ЕЕДОП за всяка една обособена позиция. 

При  участие за повече от една обособена 
позиция, с еднакви критерии за подбор е 
възможно подаването на един ЕЕДОП за 
цялата обществена поръчка, като на него 
изрично се отбележи по кой обособени 
позиции подава оферта участника. 

5 В техническото задание на миялната 
машина е посочено „Доставка на миялна 
машина с 3 броя специализирани кошници 
(ракове) за измиване на различни видове 
стъклария“, но са специфицирани само 2 
вида кошници.  Следва ли да се разбира че 
в допусната техническа грешка?  

Посочването на доставка на миялна 
машина с 3 броя кошници (и посочена 
спецификация за 2 кошници) в 
„4_Tehnicheska_specifikacia“ е техническа 
грешка и следва да се чете:  
„Доставка на миялната машина с 2 броя 
специализирани кошници (ракове) за 
измиване на различни видове 
стъклария:…“ 

 

 

 


