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РАЗЯСНЕНЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:  
 

"Изпълнение на промоционална кампания, насочена към подобряване престижа 

на продуктите от риболов и аквакултура в община Марица" 

 

във връзка със следните, отправените към кмета на община Марица питания, а 

именно: 

1. По повод посоченото изискване за предоставяне на отчети за периода 1 юли 

2010г. -1 юли 2013г., ще приемете ли като доказателство за посочените 

минимални финансови възможности предоставянето на отчети за последните 

три приключили финансови години / 1 януари 2010 г.-31 декември 2012 г./ ? 

2. Във връзка с поставеното от възложителя изискване за „Печат и монтаж на меш 

площ 72 кв.м.“ може ли да уточните на каква височина и къде ще бъде 

монтиран? В посочените кв.м. се визира 1 бр. меш или няколко на брой, 

разпределени в тази квадратура? След какъв период се планира демонтаж? 

 

На основание чл. 29, ал. 1 изречение второ, от ЗОП,  във връзка с отправените  

питания, се правят следните разяснениея : 

 

На основание чл. 29, ал. 1 изречение второ, от ЗОП,  във връзка с отправените  от 

Вас питания по отношение на документацията за участие в обществена поръчка с 

предмет "Изпълнение на промоционална кампания, насочена към подобряване престижа 

на продуктите от риболов и аквакултура в община Марица", се правят следните 

разяснениея : 

 

 По отношение на искането за разяснение по документацията, изложено 

във въпрос №1:  

Възложителят изисква представянето на годишните отчети  за приходи и разходи за 

последните три финансови години – 2010, 2011, 2012, предвид на което ще приеме 

същите като доказателство за икономическите и финансови възможности на 

участниците в процедурата . 

  

 По отношение на искането за разяснение по документацията, изложено 

във въпрос №2:  

Във връзка с дейност „Печат и монтаж на меш”. Възложителят не поставя изискване за 

определена височина за монтаж на меша, нито по отношение на броя мешове. 

Изискването на Възложителя е за обща площ от 72 кв.м., които по предложение и 

преценка на Изпълнителя и в зависимост от избраната/избраните локация/локации за 

монтаж могат да бъдат разпределени в един или няколко меша с еднаква или различна 

площ. 



Демонтажът следва да бъде извършен в рамките на кампанията. 

 


