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Изх. № 91-00-113 

29.11.2018 г. 

 
 

ДО 

ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В ОБЩЕСТВЕНА  

ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:  
„Изграждане на информационни щандове за 

представяне на България като атрактивна 

дестинация на международни туристически 

изложения за периода януари – февруари 2019 

година“ с три обособени позиции: 
Обособена позиция № 1 „Изграждане на 

информационен щанд за представяне на 

България като атрактивна дестинация на 

международното туристическо изложение 

EMITT – Истанбул, Турция“; 
Обособена позиция № 2 „Изграждане на 

информационен щанд за представяне на 

България като атрактивна дестинация на 

международното туристическо изложение 

TTR - Букурещ, Румъния“; 
Обособена позиция № 3 „Изграждане на 

информационен щанд за представяне на 

България като атрактивна дестинация на 

международното туристическо изложение IFT 
– Белград, Сърбия“ 
 
 

Относно: разяснение по постъпил въпрос по обществената поръчка  

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,  

Във връзка с постъпили в Министерство на туризма въпроси по обществена 

поръчка с предмет: „Изграждане на информационни щандове за представяне на 
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България като атрактивна дестинация на международни туристически изложения за 

периода януари – февруари 2019 година“ с три обособени позиции: 

Обособена позиция № 1 „Изграждане на информационен щанд за представяне 

на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение 

EMITT – Истанбул, Турция“; 

Обособена позиция № 2 „Изграждане на информационен щанд за представяне 

на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение 

TTR - Букурещ, Румъния“; 

Обособена позиция № 3 „Изграждане на информационен щанд за представяне 

на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение 

IFT – Белград, Сърбия“, на основание чл. 33, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, 

предоставяме на Вашето внимание следното разяснение:  

 

1. Въпрос № 1: It is stated that the construction company provides timetable 

and list of products served for visitors. But, it is also mentioned that Bulgaria will 

provide the products. So do we provide them or you? Or we just make an idea for the 

food and beverages served and you provide them? 

Посочено е, че компанията предоставя график и списък на продуктите, които да 

се сервират на посетители. Но също така се споменава, че България ще предостави 

продуктите. Така че, ние ли ги предоставяме или Вие? Или ние просто създаваме 

идеята за храната и напитките, които да се сервират, а вие ги предоставяте? 

Разяснение по въпрос № 1: 

Съгласно т. 2 от техническата спецификация „Изисквания по отношение на 

обслужването на информационните щандове:“, избраният изпълнител организира 

ежедневна дегустационна програма на съответния език за дадено изложение, която да 

включва традиционни български напитки и качествени български бели и червени вина, 

и традиционни специалитети. Броят на дегустациите следва да е минимум 2 на ден. 

Въпрос № 2:   

Do we provide our ISO 9001: 2015 certificate with our offer or do we provide it if we 

are chosen as a proof that we have it? 
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Да предоставим ли нашия сертификат ISO 9001: 2015 заедно с нашата оферта 

или да го предоставим, ако сме избрани, като доказателство, че го притежаваме? 

Разяснение по въпрос № 2:  

Сертификат ISO 9001: 2015 се предоставя при сключване на договор. Съгласно 

документацията при подаването на офертата, участникът декларира съответствието си с 

поставеното минимално изискване за технически способности чрез представяне на 

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), изготвен по Образец № 

2 от документацията за обществената поръчка. 

 

Въпрос № 3:   

All documents are in Bulgarian (that is clear). But – we will provide copies of 

documents issued by Serbia and they will be translated. All other documents (ESPD form, our 

offer, etc.) will be only in Bulgarian without Serbian translation (because they are issued by 

our company). Is this ok?  

Всички документи са на български език (това е ясно). Но – ние ще предоставим 

копия на документи, издадени от Сърбия и те ще бъдат преведени. Всички други 

документи (формуляр EЕДОП (Европейски единичен документ за обществени 

поръчки), нашата оферта и т.н.) ще бъдат само на български език без превод на сръбски 

език (защото те са издадени от нашата компания). Това устройва ли ви? 

Разяснение по въпрос № 3:  

Съгласно т. 2.12. от раздел IV. „УКАЗАНИЯ  ЗА  ПОДГОТОВКА  НА  

ОФЕРТАTA” от документацията на обществената поръчка всички документи, 

съдържащи се в офертата, следва да бъдат на български език. Когато участникът в 

процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение на 

чуждестранни физически и/или юридически лица, документите, посочени в Раздел V. 

„Съдържание на офертата“ от настоящата документация, се представят в превод на 

български език. Не е необходимо еЕЕДОП да бъде представен на сръбски език. 

 

Въпрос № 4:   

Bank guarantee is provided if we win the competition and not with the offer. Is 

that correct? 

Банковата гаранция се предоставя, ако спечелим конкурса, а не с офертата. Така 

ли е? 

Разяснение по въпрос № 4:  

Да, банковата гаранция се предоставя при сключване на договора. 

http://www.tourism.government.bg/


гр. София, ул. „Съборна” № 1 
www.tourism.government.bg 

4 

Въпрос № 5:   

All designs must be also submitted on an electronic device. This can be a CD or USB? 

Всички проекти трябва да бъдат предоставени и на електронен носител. Това 

може да е CD или USB? 

Разяснение по въпрос № 5:  

Участниците следва да представят ЕЕДОП в електронен вид, който да е цифрово 

подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в 

процедурата. Форматът, в който се предоставя документът, не следва да позволява 

редактиране.  

 

Въпрос № 6:   

The statement that there is no reason for our company to be excluded from the 

competition are the questions stated in EEDOP document? Is there any other document you 

need like additional statement? 

Дали изявлението, че няма причина за изключването на нашата компания от 

конкурса, са въпросите, посочени в документа ЕЕДОП? Има ли друг документ, който 

да ви е необходим, като допълнително изявление? 

Разяснение по въпрос № 6:  

Съгласно т. 3 от раздел III. „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА” от 

документацията на обществената поръчка при подаване на оферта, участникът 

декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с изискванията на 

Възложителя чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП/еЕЕДОП) и попълване на съответните раздели в съответствие с указанията в 

настоящата документация. В него се предоставя съответната информация, изисквана от 

Възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат 

декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да 

предоставят информация. 

 

Въпрос № 7:   

Our confirmation for paid taxes, etc. is issued by Serbian administrative office. Do we 

provide copies of those documents with the offer or if we win it? 

Нашето потвърждение за платени данъци и др. е издадено от сръбската 

административна служба. Да предоставим ли копия на тези документи заедно с 

офертата или, ако спечелим тогава? 
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Разяснение по въпрос № 7:  

Документите за данъчни задължения се предоставят при сключване на договора. 

 

Въпрос № 8:   

You have stated that all documents that we need to provide as a foreign company are 

stated at www.nap.bg and www.moew.government.bg . when I opened them, they are so 

many. Could you, please, be so kind to send me the links to exact documents you need? 

Вие заявихте, че всички документи, които трябва да предоставим, като 

чуждестранна компания, са посочени на адрес: www.nap.bg и 

www.moew.government.bg. Когато ги отворих, те са толкова много. Бихте ли били така 

любезен да ми изпратите линк към конкретните документи, от които се нуждаете? 

Разяснение по въпрос № 8:  

В ЕЕДОП участниците предоставят съответната информация, изисквана от 

Възложителя, и посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните 

обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на 

държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. 

 

Въпрос № 9:   

Since EEDOP is sent only in e-form (by XML or Word), please clarify the following – 

for EMITT and TTR we send e-forms and upload all documents via website. For IFT in 

Belgrade, do we submit also all by webpage or do we bring them in papers? Also, can we give 

for all three expos in papers in the ministry`s office or we can upload all for Belgrade as well? 

Please help me with this. 

Тъй като ЕЕДОП се изпраща само в електронна форма (чрез XML или Word), 

моля, пояснете следното – за EMITT и TTR ние изпращаме електронни формуляри и 

качваме всички документи чрез уебсайта. За IFT в Белград, дали ги подаваме всички 

чрез уеб страницата или да ги донесем на хартия? Също така, може ли да предоставим 

на хартия в кабинета на министерството за всичките три изложби или можем да качим 

всичко и за Белград? Моля да ми помогнете с това. 

 

Разяснение по въпрос № 9:  

Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника, 

или от упълномощен от него представител — лично или чрез пощенска или друга 

куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от 

Възложителя в запечатана непрозрачна опаковка. 
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„Ценовото предложение“ се подава в отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ и с посочване наименованието на участника и 

обособената позицията, за която се отнася. Плика с ценовото предложение се поставя в 

непрозрачната опаковка с офертата на участника. 

 

Въпрос № 10:   

Съдържанието на нашата оферта казва, че предоставяме ЕЕДОП (всичко е ясно 

тук), доказателство, че всичко посочено в ЕЕДОП е вярно (това са документите, които 

споменах във въпрос № 7), техническа оферта, която включва проект, изявление, че сме 

съгласни с условията на конкурса (това е в нашето известие, подписано от Генералния 

Мениджър) и изявление за крайния срок на нашата оферта (ще сложим 90 дни – Дали е 

ОК да са 90 дни?) и изявление относно поверителността (това вече е сложено в ЕЕДОП, 

в края или ние се нуждаем от допълнително изявление в нашето известие?). Дали не 

пропуснах нещо? 

Разяснение по въпрос № 10:  

Съгласно условията на обществената поръчка, участниците представят ЕЕДОП, 

изготвен по Образец № 2, Техническо предложение, изготвено по Образец № 3. 

Съгласно т. IV. 2.6. от Обявлението на обществената поръчка срокът на валидност на 

офертата е 4 (четири) месеца, считано от датата на подаване на офертата ни за участие в 

обществената поръчка.  

Офертата съдържа и „Ценовото предложение“, изготвено по Образец № 4, което 

се подава в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ и с посочване наименованието на участника и обособената позицията, за 

която се отнася. Плика с ценовото предложение се поставя в непрозрачната опаковка с 

офертата на участника. 

 

С уважение,  

 

…………………… 

НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА 

Министър на туризма 

 

 

 

 

 

Заличена инфомация на осн. чл. 2 от ЗЗЛД
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