
 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА 
 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 

„ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” 
 

1000, гр.София, бул. “Цар Освободител” № 7 

тел./факс 953 33 74 
 

Изх. рег. № 8261 

София, 27.10.2014 г. 

 

ДО 

УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С 

ПРЕДМЕТ: “Събиране, пране, 

дезинфекция, гладене, опаковане и 

транспорт на спално бельо, хавлии, 

хавлиени кърпи, одеяла, покривки, 

килими и други”  за обекти на ИА 

„Военни клубове и военно – почивно 

дело” по обособени позиции” 

 

 

 Относно: Отговор на поставени въпроси във връзка с открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Събиране, пране, 

дезинфекция, гладене, опаковане и транспорт на спално бельо, хавлии, 

хавлиени кърпи, одеяла, покривки, килими и други”  за обекти на ИА 

„Военни клубове и военно – почивно дело” по обособени позиции”, открита 

с решение № 7202/01.10.2014 г. 

 

 

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  

 

 Във връзка с горецитираната обществена поръчка давам отговор на 

следните въпроси: 

 

І. Въпрос:  

По Образец № 9 и т. 8.11.2. от документацията – За всяка обособена 

позиция, за която кандидатства участника се попълва отделен Образец № 9 и 

се поставя в Плик № 1 за съответната обособена позиция. В случай, че 

участник кандидатства за повече от една обособена позиция, то той следва да 

осигури по едно транспортно средство за всяка обособена позиция. При 

положение, че има различни обособени позиции, при които 

местонахождението на обектите е в едни и същи общини, а също така и в 

еднакви области, следва ли да имаме по отделно МПС за всяка обособена 

позиция? 
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Отговор:  

Съгласно раздел ІІІ. “Правна, икономическа, финансова и техническа 

информация”, т.ІІІ.2.3) “Технически възможности” от Обявлението за 

обществената поръчка, участникът следва да разполага с минимум 1 (едно) 

транспортно средство, необходимо за изпълнение на поръчката, за всяка 

обособена позиция. За доказване на това изискване се представя: Списък на 

транспортните средства, които ще бъдат използвани от участника за срока на 

договора – Образец № 9 , придружен с документи (фактури и/или договори за 

покупка и/или договори за лизинг и/или договор за наем и/или извлечение от 

инвентарна книга и/или други еквивалентни документи), доказващи 

собствеността или ползването им – копия, заверени от участника. 

Съгласно Раздел VII. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТА, т. 

8.11.2. от документацията за обществената поръчка “Участникът следва да 

разполага с минимум 1 (едно) собствено и/или наето транспортно средство, 

необходимо за изпълнение на поръчката, за всяка обособена позиция, за която 

участва.” 

Т.е. за всяка обособена позиция участникът следва да разполага с 

минимум една превозно средство. 

 

ІІ. Въпрос:  

По Образец № 10 – За всяка обособена позиция, за която кандидатства 

участника се попълва отделен Образец № 10 и се поставя в Плик № 1 за 

съответната обособена позиция. При положение, че мястото за изпълнение на 

услугата ще е едно и също за всички обособени позиции, за които ще 

участваме, нужно ли е да предоставяме отделни документи за всяка една 

позиция? 

 

Отговор:  

Съгласно чл. 57, ал. 3 от ЗОП, когато документи и информация, 

съдържащи се в плик № 1, са еднакви за две или повече обособени позиции, по 

които участникът участва, същите се поставят само в плика по позицията с 

най-малък пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на 

документите, съдържащ се в пликовете на останалите позиции. 

 

ІІІ. Въпрос:  

Във връзка с горните две точки нужно ли е отделен плик 1 за всяка една 

обособена позиция и също така отделни образци № 9 и № 10? 

 

Отговор:  

За всяка обособена позиция, за която кандидатства участника, се 

представя отделен Плик № 1. 

Съгласно чл. 57, ал. 3 от ЗОП, когато документи и информация, 

съдържащи се в плик № 1, са еднакви за две или повече обособени позиции, по 
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които участникът участва, същите се поставят само в плика по позицията с 

най-малък пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на 

документите, съдържащ се в пликовете на останалите позиции. 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

     /п/  

 ВАЛЕНТИН ГАГАШЕВ 

 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 


