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РАЗЯСНЕНИЕ ПО ЧЛ.29, АЛ.1 ОТ ЗОП 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 11.03.2015г. е постъпило запитване за разяснение по реда на чл.29, алЛ от 
Закона за обществените поръчки /ЗОП/ относно открита процедура с предмет: 
“Периодична доставка, осъществена чрез покупка на прогнозни видове ГСМ /гориво- 
смазочни материали/, за осъществяване на дейността на ТП "Държавно горско стопанство 
Генерал Тошево за 2015 г. , съгласно техническа спецификация“ , открита с Решение 
№4/17.02.2015г. на директора на ТП ДГС Генерал Тошево, по следния въпрос:

1.Необходима е допълнителна информация във връзка с приложената в 
документацията техническа спецификация на продуктите , обект на доставка

Видове ГСМ мярка
Разфасовка

1 5W40 литър 1
2 10W40 литър 1
3 15W40 литър 1
4 м16Д литър 1
5 диференциално масло литър 1
6 хидравлично масло литър 1
7 антифриз - концентрат литър 1.5
8 спирачна течност литър 1
9 грес кг 2
10 течност за чистачки -концентрат литър 1

Предоставената информацияя и по точно за продуктите:
5. Диференциално масло
6. Хидравлично масло



Т.Антифриз- концентрат 
8.Спирачка течност 
9.1 рее
10. Течност за чистачки- концентрат
е крайно недостатъчна, та да бъдат предложени адекватни продукти. Моля да ни бъдат 
изпратени допълнителни разяснения относно отделните продукти.

Па основание чл.29 от ЗОП се нрави следното разяснение:
Посочените в техническата спецификация прогнозни видове гориво- смазочни 
материали са необходими за обслужване на служебните автомобили на ТП ДГС' 
Генерал Тошево, по марка , модел и гориво, както следва: Тойота Хайлукс- дизел; 
СУЗУКИ SX 4- бензин; ФОРД ТОРНЕО- дизел; МЕРЦЕДЕС 809 Д- дизел; Лада 
НИВА- бензин и У АЗ- бензин.
Уточняваме, че стоките следва да са в опаковки , които да са фабрично запечатани и 
върху които опаковки следва да има етикет от производителя, съдържаш данни за вида 
на стоката, нейните технически характеристики, обема на опаковката, търговска марка 
и срок на годност.

С оглед постъпилото запитване, разпореждам в 4 /четири/ дневен срок , считано от 
получаване на запитването, настоящото разяснение да се изпрати до всички кандидати, 
както и да се публикува в Профила на купувача на електронния сайт на СИДП ДП ТП 
ДГС Генерал Тошево, в раздела касаещ горната процедура.
Настоящото писмено разяснение да се ридожи към документацията за участие в
горепосочената i г същата.
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