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“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд 
за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от 
”СОЛАР ЕНТЪРПРАЙЗ” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този 
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.” 

Получен въпрос на електронната поща: miroslav.toshkin@solarenterprise.bg на 
18.10.2017 год. 
Здравейте. Във връзка с публикувана от Вас на 17.10.2017 г. в ИСУН 2020 публична 
покана с предмет:  
„Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) и материали по проект № 
BG16RFOP002-1.002-0196-C01, с три обособени позиции.”: Обособена позиция 1: 
Доставка на Термовизионна камера - 1 брой; Обособена позиция 2: Доставка на Настолна 
проектантска компютърна конфигурация/ Настолен компютър - 3 броя; Обособена 
позиция 3: Доставка на Преносим компютър - 4 броя, 
моля да уточните посочените в т. II.2) от публичната покана цени по всяка от трите 
обособени позиции максимални ли са и надвишаването им би довело до отстраняване на 
съответния участник или са прогнозни и ориентировъчни, но не и максимални такива? 
Благодаря за бързия отговор! 
 
 
 
Отговор от ”СОЛАР ЕНТЪРПРАЙЗ” ООД. 
Здравейте, 
В Публичната покана в точка ІІ.2) Количество или обем на обекта на процедурата е 
представена следната информация, цитираме: 
„Общо количество или обем (включително всички обособени позиции, когато е 
приложимо) 
Обособена позиция 1: Доставка на Термовизионна камера - 1 брой. 
Прогнозна стойност: 23 150 лв. без ДДС. 
 
Обособена позиция 2: Доставка на Настолна проектантска компютърна конфигурация/ 
Настолен компютър - 3 броя. 
Прогнозна стойност: 11 927.25 лв. без ДДС. 
 
Обособена позиция 3: Доставка на Преносим компютър - 4 броя; 
Прогнозна стойност: 12 081.00 лв. без ДДС.” 
 
Уточняваме, че стойностите за трите обособени позиции са прогнозни и надвишаването 
им не би довело до отстраняване на съответния участник в Публичната покана. 
 
С уважение,  
Мирослав Тошкин 
Управител на ”СОЛАР ЕНТЪРПРАЙЗ” ООД 
 
Дата: 20.10.2017 год. 
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