
 
 

 
 
 

Изх. № 04-23-39/14/19.01.2015 г. 
 

 
РАЗЯСНЕНИЕ  
ПО ЧЛ. 29, АЛ. 1 ОТ ЗОП 
 

 
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  
 

На основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП представяме на Вашето внимание, разяснение  
по открита процедура за възлагане на обществената поръчка по реда на ЗОП с  предмет: 
„Надграждане на информационно-комуникационната среда на ГД ГВА чрез 
развитие на 16 административни услуги до достигане на 4-то ниво”, възлагана в 
изпълнение на проект: „Повишаване качеството на предоставяните онлайн 
електронни административни услуги чрез надграждане на 16 административни 
услуги до достигане на 4-то ниво на развитие”, по силата на сключен договор за 
безвъзмездна финансова помощ № 13-31-36/07.04.2014 г. по Оперативна програма 
„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд, открита с решение № 04-23-39 от 13.12.2014 г. и 
решение за промяна № 04-23-40 от 23.12.2014 г. 
 
Искане за разяснение № 1:  
В предоставената тръжна документации от Възложителя в Указания.doc на стр. 2 в 
съдържанието на документа е описан Образец № 9 - „Декларация за срок на валидност 
на офертата“, който липсва в комплекта документи, предоставени от Възложителя. 
Може ли да предоставим същата декларация в свободен текст? 
 
Разяснение № 1: 
Предвид факта, че волеизявление, свързано със срока на валидност на офертата се 
съдържа и в самия образец № 2 „Оферта“, а именно: „Настоящата оферта е валидна 
за период от 180 /сто и осемдесет/ дни, считаме се за обвързани с нея, като 
офертата може да бъде приета във всеки един момент преди изтичане на този 
срок.“, не е необходимо представяне на отделна декларация със същото съдържание. 
 
 



Искане за разяснение № 2: 
В предоставената тръжна документация от Възложителя в Указания.doc на стр. 2 в 
съдържанието на документа е описан Образец №3 – „Декларация по чл. 47, ал. 9 от 
ЗОП“, както и на стр. 20 в т. 1.1.2. б) декларация по чл. 47, ал. 9 - образец № 3. 
Предоставеният образец № 3 съдържа Декларация за отсъствие на обстоятелствата по 
чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от Закона за обществените поръчки. Освен образец № 3, съдържащ 
Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от Закона за 
обществените поръчки трябва ли да предоставим и попълнена допълнителна 
декларации по чл. 47 ал. 9 в свободен текст? 
 
Разяснение № 2: 
Не, не е необходимо. Декларацията по чл. 47 ал. 9 от ЗОП удостоверява липсата на 
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените в обявлението изисквания по 
47, ал. 2, т. 1 – 5 от ЗОП. Образец № 3 представлява декларацията по чл. 47, ал. 9 от 
ЗОП. 

 
 
 
 
ГЛАВЕН ДИРЕКТОР ГД ГВА……………………………… 
                                                      МИНЧО ЦВЕТКОВ 

 
 


