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До 

   Заинтересованите лица в обществена поръчка с 

предмет: ,Доставка на сървърни шкафове, аксесоари 

и инфраструктурни компоненти“ 

 

 

ОТНОСНО: Предоставяне на разяснение по чл. 33, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) 

във връзка с обществена поръчка с предмет: ,Доставка на сървърни шкафове, аксесоари и 

инфраструктурни компоненти“ 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

В ,,Информационно обслужване‘‘ АД постъпи писмено искане за разяснение, свързано с 

провеждането на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет. 

В съответствие с документацията за участие в процедурата и на основание чл. 33, ал. 2 от Закона 

за обществените поръчки (ЗОП), предоставям писмени разяснения на поставения въпрос, както 

следва: 

Въпрос:  

„В раздел VII „Други изисквания, документи към офертата на участника“ е записано 

следното: 

3. Всички типове сървърни шкафове и аксесоарите към тях трябва да бъдат от един 

производител. 

4. Всички ATS и PDU да бъдат от един производител. 

5. Всички комуникационни и захранващи кабели да бъдат от един производител, а в 

Приложение № 2 ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, т. 2.4. е записано: „Декларираме, че всички 

типове сървърни шкафове и аксесоарите към тях, всички ATS и PDU, както и всички 

комуникационни и захранващи кабели ще бъдат от един производител.“ 

Моля да уточните дали от така направения запис следва да се тълкува, че всичката 

техника, предмет на поръчката, трябва да бъде от един производител или всички типове 

шкафове и аксесоарите към тях, да бъдат от един производител, всички ATS и PDU да 

бъдат от един производител, както и всички комуникационни и захранващи кабели да 

бъдат от един производител“. 
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Отговор:  

В Техническата спецификация, представляваща неразделна част от документацията на 

поръчката, в раздел VII от Техническата спецификация – Приложение № 1 възложителят ясно е 

определил следното: 

„3. Всички типове сървърни шкафове и аксесоарите към тях да бъдат от един производител. 

4. Всички ATS и PDU да бъдат от един производител. 

5. Всички комуникационни и захранващи кабели да бъдат от един производител“. 

 

На основание чл. 33, ал. 4 от ЗОП, разяснението се предоставя чрез публикуване в профила на 

купувача в преписката на обществената поръчка.   

 

Този документ е изготвен като електронен документ и е подписан с електронен подпис, създаден 

с квалифицирано удостоверение за електронен подпис. 

 

 

 

 

ИВАЙЛО ФИЛИПОВ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА 

„ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ АД 

 

 

 

 

 

 

Съгласувал: Л. Петров, началник на отдел „Обществени поръчки“ 

Изготвил: М. Йовева, експерт в отдел „Обществени поръчки“:  
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