
 

 

 

Във връзка с обявена обществена поръчка с обект – строителство, и с предмет на 

изпълнение: „Доставка на 15 (петнадесет) броя неупотребявани (нови), еднотипни и 

еднакви автомобила с висока проходимост, тип N-1, 4-врати, 5 места, задвижване тип 

„4х4“, открито товарно отделение, и с технически характеристики съгласно посочените в 

приложената техническа спецификация от възложителя и с възможност за ползване на 

данъчен кредит“, определена за провеждане по реда на чл. 74, ал. 1 от ЗОП – открита 

процедура, открита с Решение № 3/от 19.01.2017 година на директора на СИДП ДП – гр. 

Шумен, и обявление публикувано в РОП с импортен № 768202 от 19.01.2017 година, на 

25.01.2017 година ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен, в ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен е постъпило 

писмено искане, от заинтересувано лице, за допълнителни разяснения, относно горепосочената 

поръчка, със следния текст: 

„МОЛИМ ЗА РАЗЯСНЕНИЕ 

 

По следното залегнало в техническата спецификация задължително условие: 

1. Двигател – работен обем над 2,3 л. 

И по конкретно: ако в каталога на вносителя на марката е записано, че автомобилът е с 

„2,3-литров … двигател“, а точният работен обем на двигателя, посочен в същия каталог, е 

2298 куб. см, то този автомобил отговаря ли на Вашето задължително условие?“ 

 

На основание 33 от ЗОП при спазване на законово установения срок за публикуване на 

писмените разяснения по условията на обществената поръчка, ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен 

прави, следното разяснение: 

„Възложителят в документацията по обявената процедура е заявил, че ще разглежда оферти 

на такъв тип автомобили, чийто работен обем на двигателя е обявен на 2,3 литра. Във връзка с 

горното, това означава, че в случай на различие на работния обем на двигателя посочен в см
3
 и 

посочен в литри на разглеждане ще подлижи обявения работен обем в литри, като това означава, 

че ще се разглеждат оферти които предлагат 2,3 литра и нагоре, съгласно каталога на 

производителя.“ 

 

 

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

електронното досие на горепосочената обществена поръчка, на 26.01.2017 г. 
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