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ДО 

УЧАСТНИЦИТЕ В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ: 

„ЕВРОГАЙДЪНС - изграждане на модул за ефективен мониторинг и осигуряване на 

качество на предоставената информация в Национална база данни за образователни 

квалификационни възможности“ 

 

ОТНОСНО: Разяснения по постъпил въпрос във връзка с публично състезание 

„ЕВРОГАЙДЪНС – изграждане на модул за ефективен мониторинг и осигуряване на 

качество на предоставената информация в Национална база данни за образователни 

квалификационни възможности“ 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ/ГОСПОДА, 

Във връзка с постъпил въпрос, даваме следните разяснения но документацията за 

участие в публично състезание „ЕВРОГАЙДЪНС - изграждане на модул за ефективен 

мониторинг и осигуряване на качество на предоставената информация в Национална база 

данни за образователни квалификационни възможности“, рег.№ 01441-2016-0002 в РОП. 

 

ВЪПРОС № 1: 

„Раздел I, т.3 в Документацията по обществената поръчка е посочен „Срок за 

изпълнение на поръчката – 90 (двадесет) календарни дни, считано от датата на сключване 

на договора за възлагане на обществената поръчка, но не по-късно от 31.01.2017 г.“ докато 

в техническата спецификация в т.7.2 е посочен „Срок за изпълнение на всички дейности 

по поръчката – 2 календарни месеца, но не по-късно от 31 януари 2017 г.“. Поради 

разминаването в посочената информация в двата документа, както и в посочената 

информация с цифри и думи, моля потвърдете, че коректното изискване е това в 

Техническата спецификация, а именно „Срок за изпълнение на всички дейности по 

поръчката – 2 календарни месеца“ 

 

ОТГОВОР НА ВЪПРОС № 1: 

Срокът за изпълнение на поръчката е посочен в Раздел II.2.7) Продължителност на 

поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки на Обявление за 

поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП), одобрено с Решение за откриване на процедура № 
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ЗОП-03 от 04.11.2016 г. на Възложителя Център за развитие на човешките ресурси. В 

Раздел II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната 

система за покупки е посочено – Продължителност в дни: 90.  

 

Посоченият в Раздел I, т.3 в Документацията по обществената поръчка срок, 

изписан по следния начин – 90 (двадесет) календарни дни, считано от датата на сключване 

на договора за възлагане на обществената поръчка, но не по-късно от 31.01.2017 г. следва 

да се възприемат като техническа грешка, допусната от Възложителя, в частта изписване 

на срока с думи – двадесет. 

 

Посоченият в т.7.2 от Техническата спецификация „Срок за изпълнение на всички 

дейности по поръчката – 2 календарни месеца, но не по-късно от 31 януари 2017 г.“ следва 

да се възприемат като техническа грешка, допусната от Възложителя в частта изписване 

на срока – 2 календарни месеца. 


