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“ВОДОСНАБДЯВАНЕ  И  КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД – БЛАГОЕВГРАД 
2700 Благоевград, ул. “Антон Чехов” №3; тел. 073 884170; факс 073 884178; е-mail: vik_bl@avala.bg 

 

Изх. №ПО-01-254/11.10.2019 г. 

 

 

До всички заинтересовани лица и участници в процедура за възлагане на обществена поръчка 

с предмет: “Доставка на работно облекло, работни обувки и средства за защита за 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците и служителите 

на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград, по обособени позиции, с 

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00220-2019-0012, открита с Решение № ПО-01-250/ 

02.10.2019 г. и Обявление с ID номер в РОП: 936460 

 
 

РАЗЯСНЕНИЕ по чл.180 ЗОП 

Във връзка с постъпило запитване по условията на процедурата, предоставям на 

заинтересованите лица настоящите разяснения по постъпили въпроси. 

 

ВЪПРОС 1: „В раздел „Технически спецификации“, Обособена позиция №1 подробно са 

описани в таблици характеристиките на отделните видове облекла, но няма посочени 

количества за всяко от тях. С оглед на коректното ценообразуване при изготвяне на офертата в 

рамките на посочената прогнозна стойност, бихте ли посочили количествата, които са 

предвидени за всеки един от видовете облекло?  

ОТГОВОР: Към настоящия момент не могат да се определят с точност необходимите за 

доставка количества за всеки от различните видове облекла. Броят ще бъде съобразен с точния 

списъчен състав на заетите работни места към момента на заявката на Възложителя. 

Възложителят не може да определи точен брой за доставка, поради което и не са посочени 

количества за доставка. 

 

 

ВЪПРОС 2: „В текста на приложения образец №5 „Ценово предложение“ т.6 е посочено: 6. 

Прилагаме: Попълнена на хартиен носител във формат „Excel“ или еквивалентен 

Количествено стойностна сметка (КСС) – Приложение 4, в която сме посочили предложението 

от нас единични цени и стойност на всяка позиция. Важно!!! Всички единични цени и 

стойности да бъдат закръглени до втория десетичен знак след запетаята с функция 

ROUND.“ В приложените към документацията образци за изтегляне липсва посоченото 

Приложение №4 във формат „Excel”.Моля да поясните следва ли да има такъв документ, ще 

бъде ли достъпен на страницата на Профила на купувача за поръчката“  

ОТГОВОР: Цитираният текст от образеца на ценово предложение:  

„6. Прилагаме: 

 Попълнена на хартиен носител във формат „Excel” или еквивалентен Количествено 

стойностна сметка (КСС) - Приложение №4, в която сме посочили предложените от нас 

единични цени и стойност на всяка позиция.  

Важно!!! Всички единични цени и стойности да бъдат закръглени до втория десетичен 

знак след запетаята с функция ROUND.“ 
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Следва да се приема като неписан.  

 За целите на поръчката към образците за участие са подготвени и представени 

Приложения №5.1. и №5.2., които следва да бъдат попълнени с предложени единични цени за 

всяка позиция, които да бъдат закръглени до втория десетичен знак след запетаята. 

 

 

Настоящите разяснения са насочени към всички заинтересовани лица, като участниците 

следва да съобразят тук изложеното като задължително спрямо всички. 

 

 

 

Възложител:  /П/ 

 Инж. Росица Димитрова 

Управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Благоевград 
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