
До 

Председателя 

Български институт по метрология 

Ьул.Т.М.Димитров" №62 

Възложилел на открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка 
открита с Решение № ОП-
10/28.04.2014 г. на председателя на 
Български институт по метрология 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

На основание чл. 27а, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, 
Ви моля по собствена инициатива еднократно да направите промяна в 
документацията на обществена поръчка по Проект: № BG161PO003-
4.3.01-0002 "Подобряване на инфраструктурата по качество и на 
предлаганите от Българския институт по метрология услуги - фактор 
за повишаване на конкурентоспособността на българските 
предприятия", "Доставка на еталонно и метрологично оборудване за 
дейностите на ГД "Национален център по метрология" и ГД "Мерки и 
измервателни уреди", която промяна е свързана с осигуряване 
законосъобразност на процедурадата, както следва: 

В Раздел А, т. 4, Докателства за икономическото и финансово 
състояние, в част "Минимални изисквания за икономическо и 
финансово състояние на участника" по точка 1 е предвидено "Всеки 
участник трябва да има достъп до собствен финансов ресурс, кредитна 
линия или еквивалентен финансов инструмент в размер не по-малък 
от прогнозната стойност за обособената позиция/и за която/които ще 



участва." Така поставеното изискване води до ограничаване на 
участниците и не е съобразено с обстоятелството, че изпълнението на 
обществената поръчка започва с аванс в размер по-нисък от 
прогнозната стойност на позициите. За незаконосъобразността на 
същите идентични изисквания е налице трайна и непротиворечива 
практика на КЗК и ВАС, в т. смисъл решение No 792 от 08.07.2010 г. 
на КЗК по преп. вх. No КЗК-352/2010 г.; решение No 11977 от 
27.09.2011 г. на ВАС по адм.д. No 8448/2011 г.; решение No 15717 от 
20.12.2010 на ВАС по адм.д. No 11061/2010 г. 

В горния смисъл Ви моля да направите промяна в документацията 
за обществената поръчка "Доставка на еталонно и метрологично 
оборудване за дейностите на ГД "Национален център по метрология" и 
ГД "Мерки и измервателни уреди" в В Раздел А, т. 4, Докателства за 
икономическото и финансово състояние, в част "Минимални 
изисквания за икономическо и финансово състояние на участника" по 
точка 1, с оглед пълното спазване на чл. 25, ал. 5 от Закона за 
обществените поръчки. 
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