
На вниманието на г-жа Стефка Христова, г-жа Петя Аладжем и г-жа Петя 

Банева 

ОТНОСНО: Участие в открита процедурата за възлагане на обществената 

поръчка с предмет: «Доставка на еталонно и метрологично 

оборудване за дейностите на ГД «Национален център по 

метрология» и ГД «Мерки и измервателни уреди»", съгласно 

Решение на председателя на Български институт по 

метрология № ОП-10/28.04.2014 г. за откриване на 
процедурата. 

Уважаема г-жо Христова, 

Уважаема г-жо Аладжем, 

Уважаема г-жо Банева, 

В обявлението на обществена поръчка и Документацията за участие, т. 5 

«Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51, 

посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка, в т.ч» се 

изисква: 

5.1. Списък на сходни договори за доставка на оборудване за тестване, 

изпитване и измерване.(за лот 2), изпълнени през последните три години, 

"5.3. Декларация за съответствие съгласно чл. 46, т.З от Закона за 

техническите изисквания към продуктите, когато за съответния продукт се 

изисква такава; За оборудването трябва да се представи доказателство за 

и 
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съответствие (такова като маркировка СЕ, декларация на производителя, 

подходящи марки/знаци или копия на сертификати)". 

Във връзка с цитираните по-горе текстове от обявлението и документацията, 

моля за отговор на следните въпроси: 

1. Позиция/Лот 2 Доставка на оборудване за изпитване и проверка на 

таксиметрови апарати и системата "таксиметров апарат - автомобил" се 

състой от 17 артикула, по кой от тези артикули участника трябва да е 

изпълнил „сходни договори за доставка на оборудване за тестване, 

изпитване и измерване, (за лот 2)"; 

2. Какви договори трябва да бъдат представени (как трябва да се разбира 

фактическото изпълнение на сходни договори), за да бъде изпълнено 

изискването на заложената от Вас терминология „сходни договори за 

доставка на оборудване за тестване, изпитване и измерване.(за лот 

2)"\ 

3. Отчитайки факта, че нито един от артикулите по „Позиция/Лот 2" не 

подлежи на регулация от Европейски Директиви, моля да ни 

информирате на кои европейски регулации (Директиви) трябва да 

съответства оборудването, за да бъде изпълнено изискването 

„маркировка СЕ, декларация на производителя, подходящи марки/знаци 

или копия на сертификати". 
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