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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 3711 

 

гр. София, 03.07.2015г. 

 

Във връзка с поискани разяснения по документация за участие в обществена поръчка, 

чрез публична покана, с предмет: „Доставка на офис консумативи, канцеларски материали, 

офис техника и оборудване за нуждите на Държавна агенция „Държавен резерв и 

военновременни запаси”, на основание чл. 101б, ал. 6 от Закона за обществените поръчки 

(ЗОП), давам следните 

Р А З Я С Н Е Н И Я: 

 

Въпрос № 1:  „Моля, Възложителят да уточни дали под Декларация по чл. 51 от Наредба за 

съществените изисквания и оценяване на съответствието на личните предпазни средства 

има в предвид Декларация за съответствие?“ 

 

Отговор № 1:  Съгласно т. 6 (Раздел II „Изисквания към участниците в процедурата“, б. Б. 

„Документи, представяни от участниците) от Приложение  № 1 от документацията за участие в 

обществената поръчка, участниците следва да представят Декларация за съответствие с реквизитите, 

посочени в чл. 51, ал.  2 от „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на личните 

предпазни средства“ . 

 
 

Въпрос № 2: „В Приложение № 2 в таблицата с наименование на изделията и съответно 

описанията под нея е записано, че изделията по т. 1.1 до 1.11 и от 3.1 до 3.3 трябва да са от памук, а в 

същото време плата да е с минимално съдържание на памук 35%. Моля, Възложителят да поясни от плат 

с какъв състав трябва да са изработени изделията по т. 1.1 до 1.11 от 3.1 до 3.3.“ 

 

Отговор № 2:  В Приложение № 2 към Техническата спецификация от документацията за участие в 

обществената поръчка, посочените изделия от т. 1.1 до 1.11 и от 3.1 до 3.3 следва да бъдат с минимално 

съдържание на памук 35%, като се приема и плат за изработка на изделията със състав от 100% памук. 

 
 

Въпрос № 3: „В Приложение № 2 в таблицата с наименование на изделията и 

съответно описанията под нея е записано, че изделията по т. 2.1 до т.2.12 трябва да са от 

памук – антистатик, а в същото време плата да е с минимално съдържание на памук 35%. 

Моля, Възложителят да поясни от плат със какъв състав трябва да са изработени 

изделията по т. 2.1 до 2.12.“ 

 

Отговор № 3: В  Приложение № 2 към Техническата спецификация от документацията за участие в 

обществената поръчка, посочените изделия от т. 2.1 до т. 2.12 трябва да бъдат с минимално съдържание на 

памук 35%, като съставът на плата трябва да съдържа и антистатик. 

 

 

 

 

СТАНИМИР ПЕЕВ   …………..П…………….. 

Председател на Държавна агенция 

„Държавен резерв и военновременни запаси” 

 


