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Изх. №341                                        

05.07.2018 г.                                       

  

 

ДО 

Всички заинтересовани лица 
 

 

 

На основание чл. 179 от ЗОП, след като се запознах с постъпило Искане за разяснения с вх. № 

1206 от 02.07.2018 г. по чл. 180, ал. 1 от ЗОП и с представените в искането в шест точки мотивирани 

искания за разяснения /с оглед изискванията на ЗОП не следва да се посочва лицето, направило 

запитването/, както и с цялата документация по провеждане на обществената поръчка /вид на 

процедурата по ЗОП – публично състезание /обявена с Обявление № 853688/26.06.2018 г. и Решение 

№12/26.06.2018 г. с вх. № 853680 от 26.06.2018 г. в АОП /с обект на поръчката - доставка и предмет на 

изпълнение: „Доставка на смазочни материали, антифриз и консумативи на служебните МПС, 

собственост на ТП „ДГС Върбица“, установих, че са налице неясноти в документацията и условията 

на поръчката, както и са налице юридическите предпоставки за даване исканите разяснения, затова: 

1. След като срокът за получаване на оферти е 18.07.2018 г., а искането за даване разяснения е 

постъпило с вх. № 1206 от 02.07.2018 г., срокът по чл. 180, ал. 1 от ЗОП е спазен. 

2. По т. 1 от запитването: „В приложените към документацията Приложение №5 „Техническо 

предложение“ и Приложение № 11 „Техническа спецификация”, в т. 3 от изброените приложения - 

Трансмисионно масло ЕР 90 и ЕР 80w90 са посочени два различни продукта. Кой продукт трябва да 

бъде офериран ЕР 90 или ЕР 80w90?“ 

Отговор по т. 1: Следва да бъде офериран продукта „Трансмисионно масло ЕР 90“! 

 

3. По т. 2 от запитването: „В т. 3 от Приложение № 9 „Ценово предложение” е посочен 

несъществуващ продукт с вискозитет 80w40. Моля, за уточнение на спецификацията/вискозитета на 

продукта, който следва да бъде предложен.“  

Отговор по т. 2: Допусната е явна техническа грешка в т. 3 от Приложение № 9 „Ценово 

предложение”. Разяснявам, че вискозитета на продукта трябва да бъде 80w90, както е описано в 

Приложение № 11 „Техническа спецификация”. 

 

4. По т. 3 от запитването: „В приложените към документацията Приложение № 5 „Техническо 

предложение”, Приложение № 9 „Ценово предложение” и Приложение № 11 „Техническа 

спецификация”, в т. 7 от изброените приложения - „Антифриз” не е посочен какъв вид следва да е 

антифриза – син или червен. Моля, за уточнение на спецификацията.“  

Отговор по т. 3: В посочената позиция 7 - „Антифриз“ по Приложения 5, 9 и 11, дава 

възможност на участниците да предложат продукт, който няма ограничения що се отнася до вида му. 

 

5. По т. 4 от запитването: „В приложените към документацията Приложение № 5 „Техническо 

предложение”, Приложение № 9 „Ценово предложение” и Приложение № 11 „Техническа 

спецификация”, в т. 8 от изброените приложения – „Течност за чистачки/лятна“ не е уточнено дали 

течността трябва да бъде разредена или концентрат. Моля, за уточнение на спецификацията.“ 

Отговор по т. 4: По т. 8 от изброените приложения – „Течност за чистачки/лятна“, 

уточняваме, че същата трябва да бъде готова за употреба. 

 

6. По т. 5 от запитването: „В приложените към документацията Приложение № 5 „Техническо 

предложение”, Приложение № 9 „Ценово предложение” и Приложение № 11 „Техническа 



спецификация”, в т. 10 от изброените приложения – „Грес“, не е уточнен вида грес. Каква грес следва 

да бъде предложена – литиева или калциева?“ 

Отговор по т. 5: По т. 10 от изброените приложения – „Грес“, уточняваме, че вида грес следва 

да бъде – литиева. 

 

7. По т. 6 от запитването: „В приложените към документацията Приложение № 5 „Техническо 

предложение”, Приложение № 9 „Ценово предложение” и Приложение № 11 „Техническа 

спецификация”, в т. 14 от изброените приложения – „Хидравлично масло HV“ не е посочен вискозитета 

и спецификацията на хидравличното масло. С какъв вискозитет и с каква спецификация API или ACEA 

трябва да бъде предложеното масло?“ 

Отговор по т. 6: По т. 14 от изброените приложения – „Хидравлично масло HV“, вискозитета 

трябва да бъде 15w40 а спецификацията на хидравличното масло може да бъде API: CE/SF/CF4/CH4, 

или ACEA: Е5.  

 

Настоящото Разяснение не подлежи на обжалване, всички заинтересовани се считат за уведомени 

с публикуването му на профила на купувача, същото следва да се публикува на профила на купувача в 

срока по чл. 180, ал. 2 от ЗОП. 

Разяснението да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица от ТП ДГС Върбица за 

сведение и изпълнение. 

Разяснението е достъпно в електронната преписка на процедурата на профила на купувача на ТП 

„ДГС Върбица“ - http://dgsvarbitca.sidp.bg, където е публикувана документацията относно поръчката. 

Контролът по изпълнението възлагам на …чл. 2 от ЗЗЛД…. – зам.-директор на ТП ДГС Върбица“. 
 

 

 

…………П……. 

ИНЖ. ……чл. 2 от ЗЗЛД….. 

Директор на ТП „ДГС Върбица“ 

 


