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До 
Потенциалните участници в обществена 
поръчка с предмет: „Доставка на 
хранителни продукти и напитки за нуждите 
на Студентски стол, Ведомствено заведение 
и Университетски център „Бачиново“ при 
ЮЗУ „Неофит Рилски““   

 
 

 
 ОТНОСНО: Искане за разяснение по процедурата 
 
 
 
 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 

Във връзка с открита процедура за обществена поръчка с предмет: „Доставка на 
хранителни продукти и напитки за нуждите на Студентски стол, Ведомствено 
заведение и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““, открита   
с Решение № Р-2/20.03.2020 година от възложителя ЮЗУ “Неофит Рилски” – 
Благоевград, в съответствие с изискванията на чл. 33, ал. 2 от Закона за обществените 
поръчки, давам следните рязаснения: 

Въпрос 1: В т. 7 от документацията е посочено, че „прогнозната стойност на 
поръчката, включително предвидената опция по всяка обособена позиция …..“. Видно 
от Раздел II.2, Описание/Обособена позиция на Обявлението за оповестяване на 
процедурата за всички общо двадесет обособени позиции в полето „Информация 
относно опциите“ на т. II.2.11 е отбелязан отговор „не“. В какво се изразява опцията по 
всяка една позиция и какъв е нейния обем? 

Отговор:  Съгласно т. 1. от „Други  указания“ от документацията при различие 
между информацията, посочена в обявлението и в документацията за обществената 
поръчка, за достоверна се счита информацията, публикувана в обявлението. 

 



Въпрос 2:  При подаване на офертата за повече от една обособена позиция 
следва ли участникът да подава попълнен отделен Единен европейски документ за 
обществени поръчки за всяка от позициите? 

Отговор: При подаване на офертата участникът декларира липсата на 
основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне 
на един ЕЕДОП, независимо дали участва в процедурата за повече от една обособена 
позиция. В съдържанието на ЕЕДОП е предвидена възможност участникът да посочи 
Обособените позиции, за които участва. 

 
Въпрос 3: Съгласно документацията, т. 1 на раздел „Документи за участие. 

Попълване и представяне на офертата“, участниците представят „Заявление за участие 
с приложен опис на представените документи, Образец №1“. Означава ли това, че от 
участниците  не се изисква прилагане на отделен, съставен от тях Опис на документите, 
а е достатъчно описание на документите в частта от Заявлението за участие, наречена 
Опис на представените документи по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП? 

Отговор: От участниците  не се изисква прилагане на отделен, съставен от тях 
Опис на документите, а е достатъчно описание на документите в частта от Заявлението 
за участие, наречена Опис на представените документи по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП, 
Образец №1. 

 
Въпрос 4:  В заглавната част на Образец №8 и Образец №10 към 

документацията е посочен предмета на друга обществена поръчка. Допустимо ли е 
участникът да смени същия с правилния такъв по настоящото процедура? 

Отговор:  Образец №8 и Образец №10 са неприложими. Възложителят 
публикува приложимите за настоящата процедура образци с представянето на това 
разяснение. 

 
Въпрос 5: Моля да потвърдите, че посочения в Образец №9, буква „и“ адрес: гр. 

София, бул. „Св. Климент Охридски“, №10, е актуален. 
Отговор: Образец №9  е неприложим. Възложителят публикува приложимите за 

настоящата процедура образци с представянето на това разяснение. 
 
Въпрос 6: В образеца на Ценовото предложение, Приложение №2 за обособена 

позиция №8 „Пакетирани варива и подправки“, под №15  от таблицата на пакетираните 
варива е посочено „Нишесте – различни видове – 30 кг.“ Същевременно за същия 
артикул в Обявлението за оповестяване откриването на процедурата е посочено 
„Нишесте – различни видове – 3 кг.“. Колко килограма нишесте следва да се оферира? 

Отговор: Съгласно т. 1. от „Други  указания“ от документацията при различие 
между информацията, посочена в обявлението и в документацията за обществената 
поръчка, за достоверна се счита информацията, публикувана в обявлението.  

В образеца на Ценовото предложение, Приложение №2 за обособена позиция 
№8 „Пакетирани варива и подправки“, под №15  от таблицата на пакетираните варива 
„Нишесте – различни видове – 30 кг.“, в частта  приблизителен разход за една година 
да се чете  – „3 кг.“ 

 
 

 
      ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
      ПОМ.-РЕКТОР: 
      Николай Тахов . 2


