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ул. “Бизнес парк” №1,  
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ОТДЕЛ “СНАБДЯВАНЕ” 

Дата: 25.11.2020 г. 

Общо страници: 1 

Относно: Искане за разяснение M279409 Получено 24 ное 2020 (вто), 13:59:07 по процедура на 

събиране на оферти с обява по Закона за обществени поръчки (ЗОП), с номер 51181/SP-3359 и 

предмет „Доставка и монтаж (подмяна) на проходни изолатори за силов трансформатор“, 

публикувана поръчка в ЦАИС ЕОП с идентификатор №00435-2020-0072, обява № D73126 от 

18/11/2020  

Уважаеми Господа, 

В Приложение 1 е записано: 

Срок на доставка/ изпълнение – 3 календарни дни, от датата на възлагане, със следното 

разпределение 

първи ден – подмяна на изолатори от 8:30 до 16:00ч и оставяне на съоръжението в резерв; 

втори ден – подмяна на изолатори 6 кV от 8:30 до 16:00ч и оставяне на съоръжението в резерв; 

трети ден – лабораторни (електрически) измервания и пробовземане от 8:30 до 16:00ч и оставяне 

на съоръжението в резерв; 

Въпрос №1: Така посоченият срок не е изпълним, като нужното време ще бъде 4 последователни 

работни дни. 

Въпрос №2: Технически и физически не е възможно трансформаторът да бъде „оставян в 

резерв“. За замяна на изводите ще се извършат дейности по демонтаж на оборудване и 

свързаните с това процедури, като същото може да бъде върнато след края на дейностите. 

Отговор на въпроси №1 и №2: Участникът следва да се придържа към поставените изисквания 

в документацията за участие; 

Въпрос № 3: В т. 34, ал 1 на Проекто договора има разлика между цифром и словом на 

стойността. Нашето разбиране е, че вярното е изписаното словом. 

Отговор на въпрос №3: Приема се написаното словом, т.е. два процента, а не четири. 

С уважение,  

Сергей Поборников 

Старши специалист Снабдяване 
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