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            Поради допусната техническа грешка , ТП Държавно ловно стопанство Шерба- в 

качеството си на възложител, съгласно Зповед №438/30.11.2015г. на директора на 

СИДП ДП- гр.Шумен, прави настоящото уточнение и прилага в работен и достъпен 

формат , документ по приложение към документацията за участие- „Техническо 

предложение“ , както следва: 

             В горепосоченият документ , в частност т.1 е изписано неправилно , че : 

           „1.При изпълнение на поръчката се задължавам при получаване на заявка от 

страна на Възложителя да осигуря необходимите видове и количества стоки, предмет 

на настоящата поръчка до  обекта на възложителя , находящ се на адрес : с.Горен 

чифлик, обл.Варна, ул.”Шерба” №7., в срок до три работни дни“. 

            ТП ДЛС Шерба уточнява, че правилният текст на т.1 от Техническото 

предложение е следния: 

           „1.При изпълнение на поръчката се задължавам при получаване на заявка от 

страна на Възложителя да осигуря необходимите видове и количества стоки, предмет 

на настоящата поръчка до  обекта на възложителя , находящ се на адрес : с.Горен 

чифлик, обл.Варна, ул.”Шерба” №7., в срок до три календарни дни“. 

           Очевидната грешка е видна от фактите и обстоятелствата, че всички останали 

документи, като част от документацията към обществената поръчка- Публична покана, 

Техническа спецификация на Възложителя и Проект на договор са с текст, че 

доставката ще се осъществява в срок от три календарни дни, след заявка. 

          Към настоящото уточнение се прилага документ по приложение към 

документацията за участие- „Техническо предложение“ с коректно изписан текст, 

определящ срока за доставка, който всеки кандидат може да използва при подготовка 

на офертата. 

          С настоящото уточнение ТП ДЛС Шерба уведомява всички кандидати и 

заинтересовани лица, че при комплектоването на офертата , ако се ползва документа по 

приложение към документацията за участие- „Техническо предложение“ от документа 

за участие с неправилно изписан текст за срока на доставка , комисията няма да счита 

този факт за порок на представената оферта и/или основание за отстраняване на 

участника. 

         Настоящото уточнение да се публикува в Профила на купувача на ТП ДЛС Шерба 

в страницата на поръчката , открита по реда на Глава 8а от ЗОП, с предмет: 

„Периодична доставка, осъществена чрез покупка  на прогнозни видове 

eл.материали, съгласно техническа спецификация за нуждите на ТП „ДЛС 

Шерба” през 2016 год.” 
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