
 

 

РАЗЯСНЕНИЕ НА ПОСТЪПИЛО ЗАПИТВАНЕ ОТ ЗАИНТЕРЕСУВАНО ЛИЦЕ. 
Във връзка с обявена обществена поръчка за определяне на изпълнител по реда на ЗОП с обект – 

строителство, и с предмет: „Избор на изпълнител на СМР на обект: Горски автомобилен път 

"Пирамидата" – трета степен - попадащ в териториалния обхват на ТП ДГС – Смядово“, обявена за 

провеждане по реда на глава 26 чл. 187 – 189 от ЗОП на 24.02.2017 г. в ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен, по e-

mail, е постъпило писмено искане за разяснение със следното съдържание: 

Искане за допълнителна информация от заинтересувано лице: 

„Предвид обстоятелството че срокът за изготвяне на годишните финансови отчети за 

погледната финансова година – 2016 е 31.03.217 г. и няма да е приключил към дата на подаване на 

офертите, моля да поясните дали Възложителят има предвид коефициента на общата ликвидност“ за 

последната приключила финансова година -2015, за която финансовите отчети са публикувани към 

датата на подаване на офертите, или последната финансова година -2016год, за която отчетите не са 

публикувани и не са достъпни в електронен формат“. 

На основание чл. 189 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. 189, предложение 

първо от ЗОП, по начин и по ред, които са допустими от законовите разпоредби, в изпълнение на които ЦУ 

на СИДП ДП – гр. Шумен, предоставя следното разяснение: 

1. Отговор: 

Възложителят в раздел 4 Критерии за подбор- точка 4.2.3.4 от Указанията за участие, е поставил 

изискване, което е формулирано по следния начин: „Участниците в обществената поръчка, следва през 

последната финансова година да са постигнали положително съотношение между определени активи и 

пасиви, именно коефициента на обща ликвидност да е с положителна стойност на стойност над единица“. 

Така поставеното изискване, възложителят е съобразил с обстоятелството, че с приемане на новия 

Закона за счетоводството, в сила от 01.01.2016 г., се въведоха изменения засягащи сроковете за изготвяне 

на Годишните финансови отчети (ГФО). 

По тази причина, даден кандидат следва да представи с офертата си този отчет, който за него се 

явява последен по приключила  за него финансова година. 

Обстоятелство, че е налице възможност този ГФО да не е публикуван и да не е достъпен в 

електронен формат на съответния сайт на Агенцията по вписванията е несъотносим към реда и начина на 

провеждане на поръчката, доколкото възложителят допуска документите да бъдат представени и на 

хартиен носител. 

Приложеният отговор на направеното искане е публикуван в профила на купувача към 

електронната преписка на обществената поръчка на 08.02.2017 г., съгласно изискванията на ЗОП. 

 

 

 

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

Зам.-директор на СИДП ДП – гр. Шумен 
съгласно заповед 

за заместване № РД 63-1/25.01.2017 г. 

на Министъра на  

земеделието и храните 
 

 

 

 

Съгласувал:      Изготвил: 

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

Главен юрисконсулт     Юрисконсулт в СИДП ДП – Шумен 

при ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен 


