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IIO'3Л . 33, ал. 3 от 	7На  за  t161ПеeI нвте  ТТ~ръівта  

Във  врьзх .: ;: п : .-. е :-іе  в  ПОF І 	за  а.,<аснеuсс  о 	5Х 	то~пна  по  
еее vментатпеята  : а  а ~У 4e с = а :іLa топъчка  ;: прдме  _ .7аспrаsка  на  течны  гојпва  за  МЛG' зг r 
;, ~r~тение  на  сграilы  ы  зсг  дrr~ e.7- іe дизј,antopы  s Ij3 иТЛ  на  ЛОИ  и~т  ео&ецы  позицыгг  £ 

Вее  уве .зомяваце  спгдното : 

i ъпрос  1: .. а-Iз . 67.. аз~. 3 от  ЗОП  лава  възможвест  на  счастнншгте  в zтроцецyрн  aa възлагавс  
на  от~ :. з :::: твсвее  поръчкв  за  еезползват  ЕЕД()П~ еоейто  вече  е  тiz нзlто :гзван  прп  прелхолна  
проиедvра  за  nіес.твена  поръчка . пра* s;:: ie = ~е  потвързят . че  съдьр >кагееата  ее  в  нето  
епвеopмaцllя  все  оееее  е  аlггп  а.зна  .л  на  съееевя  чтен . ь.оято  съг:гасно 	от  Пре\оѕпгаете  rі  
зак-почитеzнн  разпоредін  на  ЗОП  влпlза  в  сг=:Iа  от  іі 1. 	т. ттаl.:и, че  ЕЕДОП  с.е  
презставя  в  епе l.-гренен  внд  по  еееразеи $  zтвърден  са.кт  на  Европе ZZс.ката  коз Iнсня . 

іъшеврез iенио . в  ч_;. І-!, аі :.. на  Прав liпнг iка  за  прплагане  на  Закона  за  ешественвге  
поръч i:П  ППЗQП  i.. прпет  на  пракп iка  в  протlзв®с~ее  с  теkста  на  закоееа . е  опнсан  реда_ rIo 
който  може  па  се  еезг€олзва  ігредхозен  ЕЕ: jC)IZ — еоегато  е  освтурен  прzек  н  неегран .iчен  
цостьп  по  е:тектронен  път  ј :о  вгче  нзготвен  н  позп lтсан  гпег.тронно  ЕЕ ,Д4П, везно  с  
,зептарацпя . с  I:оято  се. потвъря :ѕеава  акп  а .zността  на  1 аннегте  и  автентнчнос  тта  на  тlодпнстгте  
в  пvбтпh4-ван Flя  ЕЕДОП  ее  посочва .іее  на  а.трес . на  който  еоететурен  достъп  .зо  іеoь.умента . 

Па  практнка . къве  мо,iента  деттетееашата  уре ,аба  на  нзгlо .-lзвеіееето  на  пре.гxоѕііи  
ЕЕ~ОZZ аесо  възгожчттглат  постав ll пзнскв .аве  33 спазване  на  ч.зг. ~. а. і. ! от  ГеНЗОП , правee 

пімепагаееето  на  ч_-г . 67. a.-I. 3 от  ЗQП  неп;опаожнма  .зо  f)1.~,!Z г .. еоеето  е  в  проnевоііечеее  
съе  n avxa на  закона  н  ce явепеа  по  своето  естество  етееавен  нонеенс . 

В  тазі I връзка . въз .зоя~нте:гят  nіе  npиzo.acli _ти  текета  на  ч:~. 67. аз~® 3 от  ЗJП . а  пс  
гlрет lЕворчаевпя  му  Правилнпк . като  пјепезіе  пре,гто .ано  пзп ;з  .зв  .:-: ЕEДQIZ от  s-частни l:. Iаозе  
ејорв iата  на  заіерено  копне . ведно  с  дек -гараііеея  от  представ .-:F зwдите  по  заесон  участннка 4  с  
Iсоято  се  цотвьрж zава  ahп -а-Iността  на  лавнцгге  Ii автентпчвосттта  на  по .дгпсите  от  
гејеедхознеея  ЕЕДflП". 

Отг`oSl1р  І  : іъF засн  о  аезІ_ L. -; , -- сз  Прав I3 Zнетк  а  за  ееГп  7агаеіе  на  Заеоo=i _ 3 а  
ебівеетвсіеітгс  г~оръчкае  НГНОП _~ ..с  тіраве 	. і  ce уредат  . еzовіта  Ii ре.тът  за  прп .:..-..;; .. 

на  3акона  за  е$пеественпте  гlоръчкп  относнv съзъря :анпето  на  доl.умtнтіzте  за  учас  т  Уіс  а  
пpогіеnvрu aa възлагане  на  обееезствгнн  порьччь:Ii Е  pena u нач liннте  за  тяхтеото  подаване  II 
получававе ". В  ч.т . ч_т . -~-#. а.з . ! от  Рг?3ГП  законо ,затепят  е  посоч lгт  начпна  іі  јееZa по  hойто  
vчастнпинтг  віогат  ѕzа  Еiзпогезnа: IZ. I:oйтo вече  е $ит  Iгзпоzзвав  uри  пpeutozxa 
праеие ,зvра  за  еебеееестасна  аеоръч lса, като  оснг , :iтт  пpяіc eі  нсогра .ееіiчен  доLтъп  по  електрон tн  
път ,zo вече  аі uс _ , с :: п  по ,агпeсaіі  еzег.-тронно  ЕІОП . еГ  огпед  гlтіеsвlіденото  от  законоаіате zя  
пргlчагане  на  разпоредбпте  за  іер .:.ет  гвяне  нг  t:_Г:Д4П  в  ечег.-гронен  вп .т  счзітано  от  

т. за  Възzоя;Iiтгтя  не  е  на_неuс  :.:zзз  _ а  възмоэтсност  за  прппа.:zз ._; на  ресаа  по  ч -~. aі~. 3 от  
3ОП  къве  насто zееепея  віоз Iент: 

Въпрос  2: ..В  јокументацпята  на  прогtе,аурата  зіпсват  е$разиз l на  техне Iческо  іі  
ценово  преллоке -нтіе. Въз .-тож zітелят  ееае  прејзаеетавг i ..зпе  oбјіaзіііe на  технеечесь .о  іі  иеново  
пре ,т.-Iоженеіе . 

Отготиер  3; Ввзчожт rте:тят  не  е  пос:тавііп  пзпсквеаезіня . относно  еізтотвеееето  на  



гласно  образци , но  при  изготвянетв  им  
изискванията  на  Възлвжителя , пвставени  в  

техническато  и  ценовото  предложение  с  
участниците  следва  да  спазят  указанията  и  
документацията  за  вбществената  поръчка . 

Въпгрве  3: „До  кой  знак  след  десетичната  запетая  следва  да  бъде  предложената  от  
участниците  търговска  отстъпка  по  Обосвбена  позиция  N - ,,Доставка  на  течии  горива  за  
зареждане  на  мвторните  превозни  средства  на  Националния  осигурителен  институт "?" 

Отrовор  3: Възлажителят  не  е  поставил  изисквания  свързани  с  начина  на  изписване  
на  предложената  от  участниците  зърговска  втстъпка  пв  Обосвбена  позиция  N до  
конкретен  знак  след  десетичната  запетая . 
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