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ОТНОСНО: Постъпило запитване във връзка със Публична покана с предмет: 
„Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на асансьор в „КОЦ-Шумен „ ЕООД

ID на документа в АОП - 9045781

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,

Във връзка с постъпило запитване на основание чл.101б ал.6 от ЗОП, даваме 
следните разяснения по документация за участие:

ВЪПРОС 1:В Обявата на публичната покана е обявена прогнозна стойност с 
цифри 40 000 лева а с думи е написано”/тридесет хиляди лева/без ДДС”-Кое от двете е вярното?

РАЗЯСНЕНИЕ по Въпрос 1:

В обявената публична покана изпратена до АОП под № - 9045781 , е написала 
прогнозна стойност на поръчката 40 000 BGN, по Закона за обществените поръчки 
прогнозните стойности се посочват без включено ДДС.

В документацията към Публичната покана е написано 40 000 лв./ тридесет хиляди 
лева/без ДДС,

Да се чете: 40 000 /четиридесет хиляди лева /без ДДС

ВЪПРОС 2: В съдържанието на Документацията е дадено, че трябва да има 
следните образци:
1. Техническа спецификация (Приложение №1) - има я

2. Оферта (образец) (Приложение №2) - има я
3. Ценово предложение (образец) (Приложение №3)- има я
4. Проект на договор (Приложение №4)- има го
5. Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП по образец (Приложение №5) - липсва образец
6. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП по образец (Приложение №6)- липсва образец
7. Образец декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Приложение №7)- има го
8. Техническо предложение (Приложение №8)- липсва
9. Образец за надписване на плика на офертата (образец) (Приложение №9)- липсва
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РАЗЯСНЕНИЕ по Въпрос 2 :

В съдържанието на приложенията към Публичната покана са дадени образци за 
улеснение участниците разпределени във два отделни работни файла, като в единият файл 
е : Образец декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Приложение №7) , а във вторият файл 
наименован - PriIojenia_ASANSIOR-l са:
-Техническа спецификация (Приложение №1)
- Оферта (Приложение №2)

- Ценово предложение (Приложение №3)
- Проект на договор (Приложение №4)
- Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (Приложение №5)
- Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП (Приложение №6)
- Образец за надписване на плика на офертата (Приложение №9),
Приложенията следват едно под друго.

Техническо предложение се изготвя от участника, като се спазват изискванията на 
Възложителя и условията посочени в техническата спецификация -  Приложение 1.
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