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РАЗЯСНЕНИЕ No 1 

 

ДО 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ  ГОСПОДА, 

Във връзка с постъпило запитване на 18.10.2018 г. относно  процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на противопожарно, спасително 

оборудване и оборудване за безопасност”  с УНП в РОП 04932-2018-0002, моля да 

имате предвид следните разяснения: 

ВЪПРОС: По повод обявената обществена поръчка с предмет :Доставка на 

противопожарно, спасително оборудване и оборудване за безопасност”: с номер в РОП 

04932-2018-0002  , желаем да ни предоставите разяснение както следва: 

Обществената поръчка е  публикувана в агенцията по обществени поръчки на 

дата 16.10.2018г., като същата не е публикувана в профила на купувача съгласно 

императивното разпореждане на чл. 42, ал.2 ЗОП. Моля да ни предоставите достъп до 

необходимите докумнети по обществената поръчка. 

ОТГОВОР: Обществена поръчка с предмет "Доставка на противопожарно, 

спасително оборудване и оборудване за безопасност”  с УНП в РОП 04932-2018-0002 е 

публикувана в Профила на купувача на РСО "МАРИЦА" на 16.10.2018 г.; 14:54 часа.  

Достъп до документите се осъществява чрез посочения в "Информация за 

преписката" в РОП на АОП интернет адрес:  

http://www.maritza.info/profil%20kupuvacha.htm.  Същият е посочен и в публикуваните в 

РОП на АОП решение за откриване на процедура и обявление за поръчка. 

 

С уважение, 

 

РАЙНА ЙОВЧЕВА (П) 

Длъжностно лице по чл. 7, ал.1 ЗОП,  

съгласно Заповед № 21/01.11.2017 г. на Председателя на РСО "Марица" 

 

 Информацията е заличена  на основание чл. 2 от ЗЗЛД!     
    

            

http://www.maritza.info/profil%20kupuvacha.htm

