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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" 

Относно: Постъпило запитване за разяснения по документацията за 

участие в обществена поръчка с предмет: ,̂ 1̂ 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 MI: 

Обособена позиция № 26: „Сертифициран стандартен материал за живак 10 mg/1, 

в разредена азотна киселина, 100 ml" - моля да уточните сертифицираният стандартен 

материал за какъв метод ще се използва: ICP или AAS? 

Отговор №1: 

За ICP. 

http://eea.govemment.bg/


Въпрос М2: 

По отношение на кои точно наши задължения, регламентирани в представения 

ни проект на договор, е относима забавата по смисъла на чл. 16? 

Отговор №2: 

По отношение на задълженията, за които е предвиден падеж или е отправена 

покана за изпълнение от възложителя. 

Въпрос МЗ: 

Допустимо ли е кумулиране на неустойките по чл. 16 и по чл. 17 при 

евентуално неизпълнение и на какво основание? 

Отговор МЗ: 

Чл. 16 визира мораторна неустойка, а чл. 17 ~ неустойка за пълно 

неизпълнение на задълженията. Доколкото пълното неизпълнение поглъща 

забавата, неустойката по чл. 17 поглъща тази по чл. 16. 

Въпрос М4: 

Какво се има предвид под „лошо изпълнение" по смисъла на чл. 17, т. 17.2, от 

проектодоговора и не считате ли, че този вид неустойка се дублира с неустойката, 

предвидена в чл. 17, т. 17.3? 

Отговор М4: 

Лошото изпълнение в тесен смисъл представлява некачествено изпълнение. 

Критерий е договореното качество на престацията с оглед нейната годност да служи за 

предназначението, за което е необходима на възложителя, и нейната безопасност. 

Неустойката, предвидена в чл. 17, т. 17.3. от проекта на договор, отнасяща се до 

остатъчния срок на годност на продуктите, е спещ5ална по отношение на неустойката за 

лошо изпълнение в чл. 17, т. 17.2., поради изключителната важност всички продукти, от 

настоящата поръчка да бъдат в указания срок на годност. Каквото и да било отклонение 

в остатъчния срок на годност поставя в много по-голям риск лабораторната дейност на 

ИАОС, откожото друго отклонение в качеството. 

В този смисъл неустойката за лошо изпълнение и неустойката за неспазен 

остатъчен срок на годност са предвидени алтернативно. 



Въпрос М5: 

За неизпълнението на кои договорни задължения е относима неустойката по чл. 

17 от договора? 

Отговор Ж«5: 

Неустойката в чл. 17 от проекта на договор по своята правна природа 

представлява компенсаторна неустойка и е предвидена за пълно неизпълнение на 

поетите договорни задължения. 
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