
 

 Изх.№ 18-110/04.05.2020г. 

 

        ДО  ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА  

ОТНОСНО: Разяснения по условията на обществена поръчка с предмет: “Доставка на 

оборудване за анализ на химични елементи в почви, води и растителна продукция” в 2 

(две) обособени позиции”  за нуждите на Институт по почвознание, агротехнологии и 

защита на растенията „Никола Пушкаров”“, открита с Решение № 1203-9/23.03.2020г. 

на Директора на ИПАЗР „Никола Пушкаров“, във връзка с удължените срокове за 

подаване на оферти по §13, ал.1 от  Заключителните разпоредби към ЗИДЗМДВИП, 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА:  

В Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола 

Пушкаров” в законоустановения срок  е  постъпил следният въпрос за разяснения по 

условията на обществена поръчка с предмет: “Доставка на оборудване за анализ на 

химични елементи в почви, води и растителна продукция” в 2 (две) обособени 

позиции” за нуждите на Институт по почвознание, агротехнологии и защита на 

растенията „Никола Пушкаров”: 

Във връзка с въпроса  на „ХХХХХХХ“ ХХ –.Тъй като  сме подали документите си в 

първоначалния срок, необходимо ли е да подаваме нови, или може само да приложим 

писмо, с което променяме срока на валидност на офертата ни, съгласно новите дати?  

На основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП Възложителят предоставя следните разяснения:  

Съгласно разпоредбите на § 2 и § 3 от Закона за изменение и допълнение на Закона за 

мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на 

Народното събрание от 13 март 2020г. (ЗИДЗМДВИП), § 13 и § 18 от Заключителните 

разпоредби към ЗИДЗМДВИП, сроковете при възлагане на обществени поръчки, които 

са били спрени с разпоредбите на чл.3 и чл.4 от ЗМДВИП, се възобновяват от 

17.04.2020 г. и приключват с изтичане на оставащата към момента на спирането част. 

Засегнати са сроковете по чл.100 и чл.197, ал.1 от ЗОП.  В тази насока са и дадените от 

Изпълнителния директор на Агенция по обществени поръчки методически указания с 

рег.№№ МУ-4/09.04.2020 г.,  МУ-5/14.04.2020 г. и МУ-6/16.04.2020 г., които са 

достъпни на https://www2.aop.bg/metodologiya/metodicheski-ukazaniya/.  

Във връзка с горното, на основание § 13  от Заключителните разпоредби към 

ЗИДЗМДВИП  в АОП е публикувано решение за одобряване на обявление за 

изменения или допълнителна информация на обществена поръчка с предмет: 

“Доставка на оборудване за анализ на химични елементи в почви, води и растителна 



продукция” в 2 (две) обособени позиции” за нуждите на Институт по почвознание, 

агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров”,  с което са променени: 

срокът за получаване на оферти и датата на отваряне на офертите. 

Съглaсно чл.2.6 от раздел IV от обявлението за обществената поръчка, срокът на 

валидност на офертите е 3 месеца, от датата която е посочена като крайна дата за 

получаване на офертите. 

 

Съгласно разпоредбата на Чл . 101. (7) от Закона за обществени поръчки /ЗОП/,  До  

изтичането на  срок  за подаване на заявленията  за участие или офертите  всеки 

кандидат или участник може  да промени, да допълни или да оттегли заявлението или 

офертата си. 

В отговор на запитването отново посочваме, че срокът за валидност на офертите е 3 

месеца, от датата която е посочена като крайна дата за получаване на офертите, като 

указваме,  че до  изтичането на  срока  за подаване на заявленията  за участие или 

офертите  всеки кандидат или участник може  да промени, да допълни или  да оттегли 

заявлението или офертата си. 

 

Директор:……………п………………..  

       /Проф.дн Ирена Атанасова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


