
 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ОТГОВОРИ НА ПОСТАВЕНИ 

ВЪПРОСИ, ПОСТАВЕНИ ОТ ЗАИНТЕРЕСУВАНО ЛИЦЕ. 

Във връзка с обявена обществена поръчка за определяне на изпълнител по реда на ЗОП 

с обект – доставка, и с предмет на изпълнение: „Доставка, чрез покупка, на автомобилни гуми, 

съгласно приложена техническа спецификация, за служебни автомобили на ЦУ на „СИДП“ ДП 

Шумен за 2016 г.“, определена за провеждане по реда на чл. 64 и сл. от ЗОП, а именно – 

Открита процедура, открита с Решение № 11/13.04.2016 г. на Директора на „СИДП”ДП – гр. 

Шумен за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, с изходящ № 

2004/13.04.2016 г. и Обявление с изх. № 2005/13.04.2016 г. публикувано в РОП с импортен № 

728044, в ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен са постъпили по електронната поща на 

предприятието, съответно писмено искане и поставен въпрос, на 16.06.2016 г. с № 

2020/16.05.2016 г., от заинтересувано лице, относно горепосочената поръчка, със следните 

текстове и съдържание: 

Искане за допълнителна информация от заинтересувано лице: 

„1. Изискванията относно гумите посочени в т.14 от техническата спецификация  са 

за товарен индекс 104, както и да бъдат предназначени за автомобил 4х4 – Лада Нива, 

като Ви информираме че не се произвеждат гуми които да отговарят едновременно и на 

двете условия( 1. Да са с товарен индекс 104 и  2.Да са за автомобил 4х4 – Лада Нива. 

На основание чл. 29, ал. 1, във връзка с ал. 2 от същата разпоредба от ЗОП, при 

спазване на законово установения срок за представяне на допълнителни разяснения и 

представяне на отговор по зададени въпроси, както и съответното им публикуване, ЦУ на 

СИДП ДП – гр. Шумен, в качеството си на възложител, счита, че поставените искания за 

допълнителна информация и уточняващи въпроси са постъпили в срок, съгласно с чл. 29, ал. 

1 от ЗОП, по начин и по ред, които са допустими от законовите разпоредби, съгласно с чл. 

29, ал. 2, изречение второ от ЗОП, в изпълнение на които ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен, 

предоставя исканата допълнителна информация и уточняващи отговори на поставените 

въпроси, в последователността на зададените въпроси, както следва: 

Отговор на така поставения въпрос  
В техническата спецификация по т. 14, Възложителят освен посочените параметри за 

съответния тип гуми, изрично е записал „… или еквивалент“. Това по своята същност 

означава че даден кандидат може да посочи гуми с еквивалентни параметри отговарящи на 

условието да се приложими за автомобил 4х4 – Лада Нива. 

Настоящото писмено разяснение е изготвено и публикувано на профила на купувача в 

електронното досие на горепосочената обществена поръчка, на 18.05.2016 г. и е изпратено по 

електронен път на посочения електронен адрес от заинтересуваното лице, поставило 

въпроса. 

 

 

ИНЖ. (подписано и заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД) 

Директор на СИДП ДП-Шумен 
 

Съгласувал: 
(подписано и заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД) 

Главен юрисконсулт 

при ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен 

 

Изготвил: 
(подписано и заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД) 

Юрисконсулт в СИДП ДП – Шумен 


