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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 
Във връзка с постъпило искане за разяснения по документацията за участие в 

открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване 
на самолетни билети при следните обособени позиции:  

1.Осигуряване  на самолетни билети за  превоз на пътници и багаж 
при служебните пътувания на служители на  Министерството на 
икономиката, енергетиката и туризма; 

 2. Осигуряване  на самолетни билети за превоз на пътници при 
служебните пътувания на служители в чужбина във връзка с управление и 
изпълнение на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика 2007-2013“, и на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за 
обществените поръчки, Ви уведомяваме следното: 

 
Въпрос 1: В кой плик трябва да бъдат приложени проектите на 

договорите по позиция 1 и Позиция 2 – в плик № 1 „Документи за подбор”, в 
плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” или в плик № 3 
„Предлагана цена”, а също така необходимо ли е да бъдат попълнени? 

Отговор: В раздел Х „ДОГОВОР” от документацията е посочено, че към 
настоящата документация са  приложени по позиция 1 и по позиция 2 проекти на 
договори,чиито клаузи участниците приемат безусловно, за което прилагат 
декларация за съгласие свободен текст. 

Предвид това, с подписването на такава декларация, в свободен текст, 
Възложителят приема, че приложените към документацията проекти на договори се 
приемат безусловно и не е необходимо прилагането им в офертата на участника 
попълнени и подписани. 

 



Въпрос 2: В документацията за участие в раздел ІІ „ГАРАНЦИИ” са 
посочени стойностите на гаранциите за участие по двете обособени 
позиции. Размера на гаранциите е съответно за позиция 1 – 5000 лв. и за 
позиция 2 – 2000 лв. Въпросът ни е на едно или на две отделни платежни 
нареждания респективно банкови гаранции за участие ли да бъдат внесени? 

Отговор: В раздел ІV „НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ” от документацията е 
посочено, че в Плик № 1:  "Документи за подбор" се поставят : 

”9. Документ за представена гаранция за участие в процедурата в размер на 
7 000 (седем хиляди) лв. или: 

По позиция 1- 5000 (пет хиляди) лв. 
По позиция 2-2 000(две хиляди) лв.” 
Предвид това, Възложителят е предоставил възможност на участниците, които 

ще кандидатстват и по двете обособени позиции, да представят гаранция за участие, 
внесена чрез едно платежно  нареждане, като няма пречка участниците да изберат и 
другия подход - чрез две платежни нареждания. Единственото условие е поставено в 
раздел ІІ „ГАРАНЦИИ”, съгласно което при внасяне на гаранцията, в платежното 
нареждане изрично се посочва видът на гаранцията,  процедурата и обособената 
позиция, за която се внася тя. Поради това, в случай, че участникът внесе гаранция 
по двете обособени позиции, то това изрично трабва да бъде посочено. 

 
 
 
С уважение, 
 

ВЛАДИМИР ТУДЖАРОВ 
Главен секретар  
на Министерство на икономиката, 
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