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Тази информация може да е поверителна, съобщението е насочено единствено към горепосочения адресант. Ако сте получили  

тази информация по погрешка, моля, свържете се веднага с този офис по телефон или факс. Не споделяйте информацията в това 

съобщение с друго лице и не правете копия. 

 

„Софийска вода” АД 
Телефонен център: 0700 121 21 
Бизнес парк София, Сграда 2А 
www.sofiyskavoda.bg 

ул. “Бизнес парк” №1, сграда 2А, ж. к. Младост ІV, град София 1766 

ОТДЕЛ “СНАБДЯВАНЕ” 

До: 

Фирма: 
Участниците по обществена поръчка 

с инд. номер ТТ001496 „Доставка и 

поддръжка на нов телехендлер“. 

Дата: 08.4.2016 г. 

  

От: 

Факс: 

Телефон: 

Общо 

страници:1 
 

С. Поборников 

81 22 588/589 
81 22 456 

 

Относно : Запитване за разяснение по Процедура № ТТ001496 с предмет „Доставка и 

поддръжка на нов телехендлер" 

Уважаеми Господа, 

В отговор на направените запитвания, Ви изпращаме нашите разяснения: 
 

Въпрос № 1: 

Молим за допълнителни пояснения във връзка с документацията по горепосочената 

обществената поръчка относно следното: 

В документацията не е посочен конкретен образец, по който следва да бъде попълнено 

техническото предложение за изпълнение на поръчката (плик 2). Има ли стандартна форма, по 
която следва да бъде попълнена тази част от документацията? В случай, че такава стандартна 

форма не предвидена, следва ли техническото предложение да бъде изготвено в свободна 

форма от участника и има ли някакви ограничения относно приемането на документа от 

комисията по процедурата. 

 
Отговор на въпрос № 1: Относно съдържанието на Плик 2 се посочва - „Техническо 

предложение, което да дава информация по всички изисквания заложени от 

Възложителя в раздел А: Техническо задание. Възложителят не е посочил специални 

изисквания за формата,   следователно учасниците представят Техническото 

предложение в свободна форма. 

 
Въпрос № 2: 

Моля за пояснение относно попълването на образец „Декларация за приемане условията в 

проекта на договор”, а именно: 

В посочения документ подписващият трябва да декларира че е надлежно упълномощен да 

подписва както договори, така и документации за участие в процедури за възлагане на 
обществени поръчки по ЗОП. 

В нашия конкретен случай представляващия по закон дружеството упълномощава друго лице, 

но само с права да подпише единствено конкретната документация за участие в посочената по-

горе процедура. 

С цел да се избегне деклариране на неверни данни, моля за вашето пояснение как да бъде 

попълнена въпросната декларация! 
 

Отговор на въпрос № 2: Лицето, което подава посочената декларация следва да 

разполага с правото да приема условията на договора от името на участника. В случай, 

че правата на упълномощеното лице не включват това право, то декларацията следва да 

се подпише от лицето, което представлява дружеството по закон. 

С уважение, 

                                                      Сергей Поборников 

                                                     Старши специалист  

                                                     “Снабдяване” 


