
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 № 99/17.08.2015г. на директора на дирекция 

„Отбранителна аквизиция“, променена с решения за промяна № 

111/01.09.2015г. и № 158/20.11.2015г., правим следните разяснения: 

1. Въпрос: Може ли  фирмата  X като представител на фирма Y да представи 

сертификат за внедрена  и сертифицирана система за управление на 

качеството съгласно стандарт  ISO 9001:2008  на името на фирма Y?  

1.Отговор:В съответствие с  изискванията на чл. 51, ал.1, т.13 от ЗОП в  

Документацията за участие - т. 6.2 от раздел IV Общи условия за участие, 

възложителят  е посочил: „Минимално изискване е участникът да има 

валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството, 

съгласно изискванията на ISO 9001:2008 (независимо от това за коя 

обособена позиция се подава офертата) и валиден сертификат за внедрена 

система за управление на безопасността на храните, съгласно изискванията 

на ISO 22000:2005 (независимо от това за коя обособена позиция се подава 

офертата) или еквивалентни, съгласно чл.53,ал.4 от ЗОП с област на 

приложение, обхващаща предмета на поръчката посъответната обособена 

позиция и вписани географското местоположение на площадката/ите, на 

които се извършва дейността.“  

2.Въпрос: Внедрената HACCP система за управление на безопасност на 

храните счита ли се за еквивалент на стандарт ISO 22 000: 2005 съгласно 

чл.53, ал.4 от ЗОП?   

2.Отговор:  Съгласно  Документацията за участие - т. 6.2 от раздел IV Общи 

условия за участие,  участникът следва да представи: „ Копие на сертификат 

за внедрена система за управление на качеството, съгласно изискванията на 

ISO 9001:2008 (независимо от това за коя обособена позиция се подава 

офертата) и копие на сертификат за внедрена система за управление на 

безопасността на храните, съгласно изискванията на ISO 22000:2005 

(независимо от това за коя обособена позиция се подава офертата) или 

еквивалентни, съгласно чл.53, ал.4 от ЗОП с област на приложение, 

обхващаща предмета на поръчката по съответната обособена позиция и 
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вписани географското местоположение на площадката/ите, на които се 

извършва дейността.„  

При разглеждането на представените от участниците сертификати по т.6.2 от 

Документацията,  възложителят  ще се придържа към разпоредбите на чл.53 

от ЗОП. 

 

 

 


