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До 

   Заинтересованите лица в обществена поръчка с 

предмет: ,,Доставка на комуникационно 

оборудване, хардуер и софтуер, необходими за 

обновяване на информационни и комуникационни 

системи на Национална агенция за приходите’’ 

 

 

ОТНОСНО: Предоставяне на разяснение по чл. 33, ал. 2 от Закона за обществените поръчки 

(ЗОП) във връзка с обществена поръчка с предмет: ,,Доставка на комуникационно 

оборудване, хардуер и софтуер, необходими за обновяване на информационни и 

комуникационни системи на Национална агенция за приходите’’ 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

В ,,Информационно обслужване‘‘ АД постъпи писмено искане за разяснение, свързано с 

провеждането на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения 

предмет. 

В съответствие с документацията за участие в процедурата и на основание чл. 33, ал. 2 от 

Закона за обществените поръчки (ЗОП), предоставям писмени разяснения на поставения въпрос, 

както следва: 

 

Въпрос:  

,,За целите на правилното документиране от наша страна при изработване на 

оферта, бихме искали уточнение кой следва да бъде ползвател/собственик на 

софтуера и хардуера, предмет на търга - „Информационно обслужване" АД или 

Национална агенция за приходите?‘‘ 

 

Отговор:  

В Техническата спецификация, представляваща неразделна част от документацията на 

поръчката, в раздел I ,,Предмет на обществената поръчка‘‘, в т. 1.1. Възложителят ясно е 
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дефинирал, че предмета на обществената поръчка по обособени позиции № 1, № 2, № 3, № 4, 

№ 5, № 6 и № 9 включва: ,,доставка на комуникационно оборудване, хардуер и софтуер, 

необходими за обновяване на информационни и комуникационни системи на Национална 

агенция по приходите (наричано по-нататък за краткост „оборудването“), подробно 

описани по вид, количество и технически характеристики в настоящата Техническата 

спецификация, Приложенията към нея и Техническото предложение на участника, избран за 

изпълнител по съответната обособена позиция‘‘, както и в т. 2.1. е посочил, че в предмета на 

обществената поръчка по обособени позиции № 7 и № 8 включва: ,,доставка на софтуер, 

необходим за обновяване на информационни и комуникационни системи на Национална 

агенция по приходите (наричано по-нататък за краткост „софтуер“ или „доставките“), 

подробно описан по вид, количество и технически характеристики в настоящата Техническа 

спецификация, Приложенията към нея и Техническото предложение на участника, избран за 

изпълнител по съответната обособена позиция‘‘. 

На основание чл. 33, ал. 4 от ЗОП, разяснението се предоставя чрез публикуване в 

профила на купувача в преписката на обществената поръчка.   

Този документ е изготвен като електронен документ и е подписан с електронен подпис, 

създаден с квалифицирано удостоверение за електронен подпис.  

 

 

 

 

 

 

ИВАЙЛО ФИЛИПОВ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА 

„ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ АД 

 

 

 

 

 

 

Съгласувал: Л. Петров, началник на отдел „Обществени поръчки“ 

Изготвил: М. Йовева, експерт в отдел „Обществени поръчки“:  


		2020-06-17T10:45:05+0300
	Nikoleta Toncheva Yordanova


		2020-06-17T14:47:35+0300
	Aleksandar Olegov Stanev


		2020-06-17T15:42:15+0300
	Ani Aleksandrova Aleksandrova-Naydenova


		2020-06-17T17:46:58+0300
	Ivaylo Borisov Filipov


		+359 2 9420438
	2020-06-17T18:16:56+0300
	София
	Records Keeping
	Изх.№ 51-00-31-2/ 17.06.2020




