
 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА 

 

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ  

 

 

 

Изх. № 40-02-23 

Дата: 23.09.2015 г.  

ДО  

УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА 

ПОКАНА С РЕГ. № РД-48/14.09.2015 г. 

      

   

Относно: Въпрос по обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на 

канцеларски материали и офис консумативи по заявка на възложителя за нуждите 

на Агенция по обществени поръчки с две обособени позиции:  

Обособена позиция № 1: "Доставка на офис консумативи за Агенция по 

обществени поръчки"; 

Обособена позиция № 2: "Доставка на канцеларски материали за Агенция по 

обществени поръчки", запазена на основание чл. 16г, ал. 2 от ЗОП” 

  

Въпрос: Всяка оферта трябва да съдържа: ……..“Списък на доставките, които са 

еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, 

считано от датата на подаване на офертата – попълва се Образец № 6, с посочване на 

стойностите, датите и получателите заедно с доказателство за извършената доставка. 

    Доказателството за извършената доставка се представя под формата на 

удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на 

публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. Удостоверението се 

представя като заверено от участника копие.”   

Важат ли тези критерии за подбор за специализираните предприятия и 

кооперации на хора с увреждания, които желаят да участват и за двете обособени 

позиции? 

Отговор: Материалите, включени в списъка за Обособена позиция № 2: "Доставка 

на канцеларски материали за Агенция по обществени поръчки, запазена на основание чл. 

16г, ал. 2 от ЗОП”, са включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с 
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увреждания, поради което същата е предназначена съгласно чл. 16г, ал. 1 от ЗОП за 

изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.  

Определените критерии за подбор не се прилагат за участници по Обособена 

позиция № 2: „Доставка на канцеларски материали за Агенция по обществени 

поръчки, запазена на основание чл. 16г, ал. 2 от ЗОП“, които са специализирани 

предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които 

участват само такива лица. 

В случай на участие и за двете обособени позиции в поръчката, определените 

критерии за подбор се прилагат за Обособена позиция № 1: "Доставка на офис 

консумативи за Агенция по обществени поръчки".  

 

 

 

С уважение, 

ИВО КАЦАРОВ 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

(съгласно Заповед № РД-9/24.02.2012 г. ) 

 


