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ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ В  

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА  

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

„ДОСТАВКА НА СПОРТНО ОБЛЕКЛО И АКСЕСОАРИ“ 

 

 

 

ОТНОСНО: Постъпило запитване за разяснения относно условията на документацията за 

участие в открита процедура възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на 

спортно облекло и аксесоари“ 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

Във връзка с постъпило запитване свързано с условията за участие в открита 

процедура възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на спортно облекло и 

аксесоари“ на основание чл.33, ал.2 от ЗОП даваме следните разяснения:  

 

Въпрос: ,,Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата·на 

подаване на офертата, следва да е изпълнил минимум една доставка с предмет и обем 

идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка." 

1. Ще бъде ли зачетена комбинация от Договори за достигане на съответното 

изискване? 

Например: 4 Договора, с приемателно-предавателни протоколи 

 

Отговор:  

В документацията за участие,  Раздел II. „Изисквания към участниците в процедурата“,  

т.3.3.1, като условие за подбор Възложителят е поставил изискване участникът да има опит 

при изпълнението на доставки идентични или  сходни с предмета на поръчката, както 

следва:  
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„Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на 

офертата, следва да е изпълнил  минимум една доставка с предмет и обем идентичен или 

сходен с предмета на настоящата обществена поръчка 

Под „доставка сходна с предмета и обема на настоящата обществена поръчка“ 

следва да се разбира доставка  на минимум 3000 броя професионално спортно облекло и 

аксесоари.“ 

 

Възложителят допуска една или няколко доставки изпълени от участника, които 

общо покриват поставеното изискване за опит при изпълнението на доставки идентични 

или  сходни с предмета на поръчката. 
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