
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ 

"ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ" 
  София 1000, ул."Московска" № 3, тел.: ++ 359 2 9210201, факс: ++ 359 2 987-79-77, e-mail: rezerv@statereserve.bg 

     

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

№ 4789 

 

гр. София, 07.10.2016г. 

 

Във връзка с поискани разяснения по документацията за участие в процедурата „публично 

състезание“,  за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Ремонт на покриви на бази, 

собственост на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, 

открита с Решение № 4619/03.10.2016г. на Председателя на Държавна агенция „Държавен 

резерв и военновременни запаси“, на основание чл. 180, ал. 2 от Закона за обществените 

поръчки, давам следните 

 

Р А З Я С Н Е Н И Я: 

 

 

             Въпрос № 1: „В Документацията на стр.2 е записано: “Срокът на валидност на 

офертите е 240 (двеста и четиридесет) дни, считано от крайния срок за получаване на 

офертите. Участник предложил по-кратък срок на валидност на офертата си ще бъде 

отстранен от процедурата“, а на стр. 11 - „Срокът на валидност на офертата, 

представляващ времето, през което участниците са обвързани с условията на 

представените от тях оферти, не може да бъде по-малък от 180 (сто и осемдесет) 

календарни дни от датата на получаването й. Предложение с по-кратък срок на 

валидност ще бъде отхвърлено от Възложителя като несъответстващо на 

изискванията.“ 

       Моля, Възложителят да направи уточнение, участника кой от двата  посочени срока 

за валидност на офертите, трябва да предложи?“ 

 Отговор № 1:  Срокът на валидност на офертите, който участниците следва да предложат е 240 

(двеста и четиридесет) дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. 

 

 

 Въпрос № 2: „В Документацията, раздел „Изисквания за технически и професионални 

способности“, Възложителя е поставил следното минимално изискване: 

    През последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, участниците 

следва да са изпълнили минимум 3 дейности с предмет и обем, идентични или сходни с 

предмета на поръчката (строителство).  
*     Под сходни или  идентични с предмета на  поръчката  следва да се разбират извършени 
строително-ремонтни дейности на покриви. 

      Ако участникът е изпълнил дейности по изграждане на нови покриви ще се счита ли, че 
същият изпълнява минималните изисквания на възложителя?“ 

 Отговор №  2:  Ако участникът е изпълнил дейности по изграждане на нови покриви, 

Възложителят ще приеме, че същият отговаря на минималните изисквания. 

 

 

 



 

              Въпрос № 3: „В Документацията, раздел „Изисквания за икономическо и финансово 

състояние“ Възложителят е поставил следното изискване: Участниците в процедурата 

следва да са реализирали минимален общ оборот, включително минимален оборот в 

сферата, попадаща в обхвата на поръчката, през последните три приключили финансови 

години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал 

дейността си, изчислен на база годишните обороти, в размер не по-малък от 1 600 000 

(един милион и шестстотин хиляди лева). 

          Моля, възложителят да поясни, поставения минимален общ оборот да бъде оборот 

от цялостната дейност на участника, т.е. търговия, производство на инертни материали, 

строителство и др. или да бъде само оборот в сферата на строителството, тъй като 

двете понятия включват в себе си различни дейности  и стойности.  

 

            Отговор № 3: Изисканият от Възложителя „реализиран минимален общ оборот“ се отнася за 

общия оборот от цялостната дейност на участника, като в него се включва (попада)  и оборотът в сферата на  

строителството. 

 

 

СТАНИМИР ПЕЕВ ……./П/……. 

 

Председател на Държавна агенция 

„Държавен резерв и военновременни запаси” 


