
Във връзка с постъпило запитване относно откритата процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Проверка за прилагането на одобрената от Комисия за 
регулиране на съобщенията система за определяне на разходите на „Българска 
телекомуникационна компания” ЕАД за 2012 и 2013 финансови години” и решение № 
164/08.04.2015 г. на КРС, представяме следната информация: 
         

Въпрос:  

В документацията необходима за участие в откритата обществена поръчка като 
изискване към участниците е посочено, че следва да се докаже опит, относим към периода 
2012 - 2014 г., който се удостоверява със Справка-декларация, придружена с 
доказателства, съобразно Приложение № 7 към настоящата документация. Моля, 
Възложителят да уточни дали ще приеме в полето „стойност/цена (без ДДС) и 
количество/брой/обем на изпълнената услуга“ в Списъка по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП да 
бъде посочена единствено обща сума на стойността на представените услуги, доколкото 
стойността на всеки един отделен договор представлява конфиденциална информация? 

Разяснение:  

При представяне на офертата си участниците в процедурата следва да попълнят 
Приложение № 7, съгласно изискванията на Възложителя, т.е. да посочат стойността на 
всеки един отделен договор.  

Изискването е включено в документацията на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП. 
Съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП за доказване на техническите възможности и/или 
квалификацията на участниците в обществената поръчка, възложителят може да изиска от 
тях да представят списък на услугите еднакви или сходни с предмета на обществената 
поръчка, изпълнени през последните три години с посочване на стойностите, датите и 
получателите.   

С оглед спазване конфиденциалността на информацията в документацията за 
участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проверка 
за прилагането на одобрената от Комисия за регулиране на съобщенията система за 
определяне на разходите на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД за 2012 
и 2013 финансови години” е включено Приложение № 10, което представлява 
декларация за конфиденциалност по смисъла на чл. 33, ал. 4 от ЗОП. В цитираната 
декларация участникът посочва, коя информация следва да се счита за конфиденциална.  

В допълнение Ви информираме, че членовете на комисията по чл. 34  от ЗОП 
подписват декларации по чл. 35, ал. 2 от ЗОП за неразгласяване на обстоятелствата във 
връзка с провежданата процедура.  

Видно от горното конфиденциалността на участниците в процедурата е 
гарантирана и няма основания, които да налагат частично попълване на информация в 
офертата на участник в обществената поръчка. 
  
 


