
 

(П Р Е П И С) 

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

ЗА ДОПУСНАТА ТЕХНИЧЕСКА ГРЕШКА 

 

 Съгласно чл. 42, ал.2, т. 3 от ЗОП и във връзка с открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Доставка, чрез закупуване, на 1 (един) брой неупотребяван 

колесен трактор с номинална мощност до 95 к. с., ведно с прикачен инвентар и 1 (един) брой 

употребяван колесен трактор  с номинална мощност до 230 к. с. ведно с прикачен инвентар, 

подробно описани в техническата спецификация към процедурата, за нуждите на 

„Североизточно държавно предприятие” ДП – Шумен и гаранционна поддръжка“, открита с 

Решение № 21/10.10.2018 г. на директора на СИДП ДП – Шумен и Обявление публикувано в 

РОП с импортен № 872218/10.10.2018 г., уведомяваме всички заинтересовани лица за 

допусната техническа грешка в документацията за участие в обществената поръчка – на 

стр. 6, точка 2, в частта за изискването употребяваният колесен трактор да бъде 

произведен не по-рано от 01.01.2010 г.  

 Видно от обявената Техническа спецификация – Приложение № 12А е заложено 

изискване употребяваният колесен трактор да бъде произведен не по-рано от 01.01.2009 г.  

 Съгласно обявената от Възложителя документация за участие в обществената поръчка 

(стр. 23, т. 6 Етични клаузи от раздел IV, буква Г) при противоречие в записите на отделните 

документи от документацията, валидни за записите в документа с по-висок приоритет, като 

приоритетите на документите са в следната последователност и документът с най-висок 

приоритет е посочен на първо място:  
1. Решението за откриване на процедурата; 

2. Обявление за обществена поръчка; 

3. Утвърдената Методиката за оценка на предложенията 

4. Техническа спецификация; 

5. Документацията за участие; 

6. Проектът на договор за изпълнение на поръчката; 

 7. Образците за участие в процедурата. 

 С оглед гореизложеното, записите в Техническа спецификация са с по-висок приоритет 

на значимост от тези в Документацията за участие, ето защо в документацията за участие в 

обществената поръчка – на стр. 6, точка 2, текстът: 

 „Употребяваният колесен трактор следва да бъде произведен не по-рано от 01.01.2010 г.“ 

 да се счита за: 

„Употребяваният колесен трактор следва да бъде произведен не по-рано от 01.01.2009 г.“. 

 

 Настоящото съобщение да се публикува в досието на поръчката в профила на купувача. 

 

 

 

 

18.10.2018г.       Възложител: …………/П/………………… 

    инж. Веселин Нинов 

    директор на СИДП ДП - Шумен 

 

 

 


