
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЕНИЕ ОТНОСНО ПРИГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА – ПОРЪЧКА НА 

РАБОТИТЕ ПО САНИРАНЕТО И РЕСТАВРАЦИЯТА НА КОМПЛЕКСА НА 

СРЪБСКОТО ВОЕННО ГРОБИЩЕ 1912-1919 В СОФИЯ 

 

 

В процедурата на поръчката на работите по санирането и реставрацията на комплекса 

на Сръбското военно гробище 1912-1919 в София, провеждаща се на основание Решението за 

започването на процедурата за поръчката на работите №. 322/2018 от 19 юни 2018 година, на 

Комисията за поръчката на работите по санирането и реставрацията на комплекса на 

Сръбското военно гробище 1912-1919 в София, която е оформена на основание Решение №. 

323/2018 година от 19.06.2018 година, представено е искане за пояснението на Конкурсната 

документация. 

 

 Съгласно Конкурсната документация за поръчката на работите по санирането и 

реставрацията на комплекса на Сръбското военно гробище 1912-1919 в София, с Глава 9. 

Допълнителните информации или пояснения относно приготвянето на офертата, 

Комисията за поръчката на работите по санирането и реставрацията на комплекса на 

Сръбското военно гробище 1912-1919 година в София на поставения въпрос, доставя следния 

отговор: 

 

ВЪПРОС 1: В Конкурсната документация за поръчката на работите по санирането и 

реставрацията на комплекса на Сръбското военно гробище 1912-1919 година в София в 

частта 7. Валута и и начина на който трябва да бъде посочена и изразена цена в офертата 

пише, че цената в офертата трябва задължително да бъде изразена в ЕВРО, с или без ДДС, а 

че плащането ще се врши в левовете. Дали плащането може да се върши в евро? 

 

ОТГОВОР 1: Имайки предвид, че документацията е конципирана по начина, че цената в 

офертата трябва задължително да бъде исказана в евро, с или без ДДС, не съществува 

пречката плащането на избранното офериращо лице да се върши в евро. С посочването, че 

плащането ще се извърши в левовете, оставено е възможността въпросната поръчка да бъде 

достъпна и на пазара на българските фирми, които според досегашния опит на Посолството, 

не са имали възможност да приемат плащанията в другата валута. 
 

                         КОМИСИЈА ЗА НАБАВКУ  
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