
РАЗЯСНЕНИЕ ПО ЗАПИТВАНЕ ОТ ЛИЦЕ ПО ЧЛ. 29 ОТ ЗОП 
 

В изпълнение на чл. 29 от Закона за обществените поръчки и във връзка с 
публикувана открита процедура с предмет : „Доставка на хранителни продукти и 
напитки “,  открита с решение № 99/17.08.2015 г. на директора на дирекция 
„Отбранителна аквизиция“, променена с решения за промяна № 
111/01.09.2015 г. и № 158/20.11.2015 г , правим следните разяснения: 

1. Въпрос: Във връзка с изискването на Възложителя, съдържащо се р.Общи 
условия за участие, т.6.2 от Документацията за участие, а именно:… „Копие 
на сертификат за внедрена система за управление на качеството, съгласно 
изискванията на ISO 9001:2008 и копие на сертификат за внедрена система за 
управление безопасността на храните съгласно изискванията на ISO 
22000:2005 поставяме следния въпрос: При участие на обединение на 
юридически лица, необходимо ли е всеки участник (всяко юридическо лице) 
в обединението да притежава, респективно да представи изискуемите 
сертификати поотделно?  

ОТГОВОР: Съгласно Раздел IV, т.6.2 - Общи условия за участие от 
Документация за участие „При участник обединение на физически и/или 
юридически лица всяко физическо/юридическо лице, включено в 
обединението, следва да представи изискващите се сертификати за внедрена 
и сертифицирана система за управление на качеството съгласно стандарт ISO 
9001:2008 и за внедрена и сертифицирана система за управление на 
безопасност на храните стандарт  ISO 22000:2005 или еквивалентни, съгласно 
чл.53, ал.4 от ЗОП с област на приложение, обхващаща предмета на 
поръчката по съответната обособена позиция, съобразно разпределението 
на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в 
договора за създаване на обединението“.  
 
В този смисъл са и разпоредбите на чл. 25, ал. 8 и чл. 56, ал.3,т.2 от ЗОП. 
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2.   Във връзка с изискването на Възложителя, съдържащо се в р. Общи 
условия за участие, т.6.3 от документацията за участие, а именно: …“Копие 
на удостоверение за регистрация на обект за търговия с храни, включващо 
списък на групите храни и обхващащо хранителните продукти, предмет на 
обособената позиция… „ поставяме следния въпрос: При участие на 
обединение на юридически лица, необходимо ли е всеки участник (всяко 
юридическо лице ) в обединението да притежава, респективно да представи 
изискуемите удостоверения по чл.12 поотделно? 
  

ОТГОВОР: Съгласно Раздел IV, т.6.3 - Общи условия за участие от 
Документация за участие: „При участник обединение, което не е юридическо 
лице, всяко физическо/ юридическо лице, включено в обединението, което ще 
извършва дейност, за която е необходима посочената регистрация, следва да 
представи копие на удостоверения за регистрация по чл. 12 от Закона за 
храните, за търговия с храни, с обхват хранителните продукти, съобразно 
разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, 
предвидено в договора за създаване на обединението заверени "Вярно с 
оригинала" от представляващия участника в обединението.“ 
 
В този смисъл са и разпоредбите на чл. 25, ал. 8 и чл. 56, ал.3,т.2 от ЗОП. 
 
Въпрос : Във връзка с изискването на Възложителя, съдържащо се в р. Общи 
условия за участие, т.6.1 от Документацията за участие, а именно: 
„Участникът да има изпълнени успешно минимум 2 (две) доставки , еднакви 
или сходни с предмета на поръчката през последните 3 (три) години (считано 
от датата на представяне на оферти), както и минимум  2 (две)  доказателства 
за тях, независимо от броя на обособените позиции, за които участва….. за 
Обособени позиции 1,2,3 и 4 под доставки „сходни“ с предмета на поръчката 
следва да се разбират такива, чийто предмет е свързан с доставка на 
хранителни продукти, посочени в списъка по т. 1.1“, поставяме следния 
въпрос : Ако участникът прави предложение за Обособени позиции 1,2,3 и 4 и 
представи сходни договори, съответно доказателства за част от артикулите , 
посочени в таблица 1.1 ще се счита ли, че отговаря на минималното 
изискване на Възложителя, посочено в т.6.1? Или участникът, за да отговаря 



на минималното изискване, следва да представи сходни договори, съответно 
доказателства за всички артикули, посочени в таблица 1.1?      
         

ОТГОВОР: В Раздел IV, т.6.1 - Общи условия за участие от Документация за 
участие в Забележка Възложителят  е посочил „ За обособени позиции №№ 1, 
2, 3 и 4 под доставки „сходни” с предмета на поръчката следва да се разбират 
такива, чийто предмет е свързан с доставка на хранителни продукти, 
посочени в списъка по т.1.1“. 
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