
                              
            

 
 

 

Този документ е създаден по проект „Осигуряване на благоприятна бизнес среда посредством създаване, поддържане и развитие на 
информационни бази данни в областта на надзора на пазара, метрологичния надзор и контрола на качеството на течните горива и чрез 
повишаване техническия капацитет на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор“ - договор BG16RFOP002-2.004-0001 с 
бенефициент ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР. 
Процедурата за директно предоставяне на БФП се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност” 2014-2020, приоритетна ос 2, инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР и при 
никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или 
Министерство на икономиката. 

 

ДО 

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

 

 Във връзка с постъпило искане за разяснение с вх. № 67-00-528/ 19. 07.2018г. по 

открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 

измервателно и изпитвателно оборудване“,  с девет обособени позиции, даваме следните 

разяснения:  

 

ЗАПИТВАНЕ:  

Запитване за разяснение относно техническа спецификация за обособени позиции: 

№№1, 2, 3, 5 и 6 към открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на измервателно и изпитвателно оборудване“,  с девет обособени позиции. 

Така цитираните технически спецификации насочват само към един конкретен 

производител. Смятаме, че 100% покриване на тези спецификации са възможни само и 

единствено от този производител.   

Моля, разяснете дали по този начин процедурата за възлагане на обществената поръчка 

не е в нарушение с разпоредбите на ЗОП? 

ОТГОВОР:  
 

1. Нуждите на ГД ККТГ от съвременни апарати с високо качество, гарантиращи 

достоверни резултати с ниска граница на откриваемост са твърде разнородни. 

Техническите спецификации са изготвени съобразно изискванията за доставка на 

съвременни апарати с високо качество, гарантиращи достоверни резултати с ниска 

граница на откриваемост. 
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2. Техническите спецификации изискват апарати осъществяващи различни функции и 

изпитвания на различни параметри, поради което няма как да се предлагат от един 

производител или един доставчик. 

3. При подготовката на проектното предложение на ДАМТН по ОПИК е направено 

предварително проучване и за всяка обособена позиция са получени оферти от 

фирми съгласно изисквания на Управляващия орган, които са представени заедно с 

проектното предложение през системата ИСУН 2020. От тях е видно, че за всяка 

техническа спецификация има повече от един производител, което може да бъде 

проверено и в интернет. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: (п) 


