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Относно: Постъпило запитване за разяснения по документацията за 

участие в обществена поръчка с предмет: ,Л,оставка на материали (химикали, 

консумативи и др.) за усвояване и прилагане на нови методи за анализ на 

някои приоритетни вещества" 

На основание чл. 33 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), 

изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по околна среда, в качеството 

си на възложител по обществената поръчка, предоставя на вниманието на 

потенциалните участници следните разяснения в законоустановения срок: 

Въпрос №1: 

Ще бъде ли основание за отстраняване, ако в колона 8 ,Д*азпределение на броя 

на опаковки по лаборатории" на Техническо предложение по обособени позиции №№ 

1-3, 8-27 бъде описано: съгласно Приложение №1 Технически спецификации по 

обособени позиции и разпределение по лаборатории? 

Отговоу №1: 

Възложителят ще приеме подобна препратка в случай, че броят на оферираните 

от участника опаковки и техният обем отговарят съвсем точио на техническите 

спецификации на възложителя. Например по Обособена позиция № 1; „Доставка на 

киселини", подпозиция № 1.1 - „Азотна к-на, мин. 65%, съдържание на Hg 

Изх. № 

,2016 г. 

ДО ПОТЕНЦИАЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ 
В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С 
ПРЕДМЕТ: 
„Доставка на материали (химикали, 
консумативи и др.) за усвояване и прилагане 
на нови методи за анализ на някои 
приоритетни вещества" 

http://eea.govemment.bg/


<0,0000005%, 2.51" възложителят е заложил опаковка с обем 2,5 литра и на тази база е 

изчислил, че ще закупи общо 27 броя опаковки, всяка по 2,5 литра, от които за нуждите 

на лабораторията в София, например, са нужни 3 опаковки. Ако участникът предлага 

въпросният продукт в същата разфасовка, може да направи препратка към 

разпределението в техническите спецификации на възложителя, без да описва 

разпределението по лаборатории в своето техническо предложение. 

Ако обаче участникът предлага въпросния продукт в опаковка с различно 

количество - например по 1 литър, ще трябва да съобрази/преизчисли заявеното от 

възложителя количество за всяка лаборатория поотделно и да го запише подробно и 

ясно в техническото си предложение. 

Следва да се обърне внимание, че оферираното количество за всяка лаборатория 

поотделно не може да бъде по-малко от заявеното от възложителя, но е допустимо да 

бъде по-голямо. Например, ако за нуждите на лабораторията в София от подпозиция 1.1 

са необходими общо 7,5 л азотна киселина, а участникът предлага разфасовка от 1 л, 

той ще трябва да оферира 8 броя опаковки, а не 7 броя, за да оттовяряяз^ш^^^ш^ш 

предложение на условията, поставени от възложителя. 
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