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Изх. №211                                        

14.03.2019 г.                                       

  

 

ДО 

Всички заинтересовани лица 
 

 

 

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

383 от 13.03.2019 г. по чл. 180, ал. 1 от ЗОП и с представеното в искането в една точка мотивирано 

искане за разяснение /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 № 896564/25.02.2019 г. и Решение 

№4/25.02.2019 г. с вх. №896563 от 25.02.2019 г. в АОП /с обект на поръчката - доставка и предмет на 

изпълнение: „Доставка на смазочни материали, антифриз и консумативи за 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 18.03.2019 г., а искането за даване разяснения е 

постъпило с вх. № 383 от 13.03.2019 г., срокът по чл. 180, ал. 1 от ЗОП е спазен. 

2. По запитването:  

„Моля, уточнете каква спирачна течност имате предвид в техническата спецификация – 

DOT 3 или DOT 4!“ 

Отговор по запитването: По т. 6 от Техническата спецификация – „Спирачна течност“, се 

има предвид „Спирачна течност DOT 4“.  

 

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“ 

 


