
РАЗЯСНЕНИЕ 

 

ОТНОСНО: Документация за участие в процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет „Доставка на резервни части за 

радиолокационни станции от основния компонент 1РЛ139МВ/МВ1 и на 

радиолокационни запитвачи MSR-2000 I“ открита с Решение № 

9/02.02.2015г.  

 

 

 Въпрос: „В случай, че кандидатът e в процедура за сертифициране по 

посочения стандарт към момента на подаване на заявлението за участие, ще се 

счита ли достатъчно подаването на декларация с приложено заверено копие от 

договора с акредитирано лице за въпросното обстоятелство, за покриване на 

изискването по т.2 от т.ІІІ.2.3) от обявлението?” 

 Отговор:  

 Съгласно т.2 от т.III.2.3. от Обявлението изискването на възложителя е 

кандидатите към момента на подаване на заявлението да притежават заверено 

копие на сертификат за управление на качеството БДС EN ISO 9001/2008 или 

еквивалентен на него национален стандарт, издаден от акредитирани лица. 

Сертификатът трябва да е валиден поне 6 месеца, след крайния срок за 

подаване на заявлението. При условие, че валидността изтича преди това, 

кандидатът следва да представи декларация (в свободен текст), че ще 

продължи валидността на сертификата. 

 

 

 Въпрос: „Тъй като изключително право на възложителя е, съобразно 

тръжните условия, да сключва конкретни договори за количества, в 



съответствие с неговите нужди и в рамките на планираните финансови 

средства, то това обстоятелство поражда неяснота относно въпроса за обема на 

доставките включени в рамките на конкретния договор и възможността на 

изпълнителя да извърши доставката в посочения обем в рамките на 

договорения срок, който на този етап не е упоменат, като не са дадени никакви 

гаранции, че този срок ще бъде съобразен с технологичното време евентуално 

да бъдат произведени, внесени  (при внос на същите) и доставени. Никъде в 

тръжните документи не е упоменато, че изпълнителя има право да се договаря 

с възложителя относно срока на доставката по конкретен договор. 

Същевременно в т.8 от рамковото споразумение са предвидени неустойки в 

тежест на изпълнителя за забавяне на доставка по договор” 

 Отговор:  

 При представяне на ценовото предложение за изпълнение на конкретен 

договор, потенциалните изпълнители ще представят и срок за изпълнение на 

доставките, който не може да бъде по-голям от 12 месеца от подписване на 

договора. 

 


