Изх. № 26/ 25.06.2018 г.

ДО
ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Закупуване на оборудване и обзавеждане на Народно читалище „Родопска искра
1880“, гр. Чепеларе“, с четири обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Доставка на модулна сцена за ползване на открито за
нуждите на Народно читалище „Родопска искра 1880“, гр. Чепеларе“;
Обособена позиция № 2: „Доставка на техническо оборудване за нуждите на Народно
читалище „Родопска искра 1880“, гр. Чепеларе“;
Обособена позиция № 3: „Доставка на офис оборудване и библиотечен софтуер за
нуждите на Народно читалище „Родопска искра 1880“, гр. Чепеларе“;
Обособена позиция № 4: „Доставка и монтаж на мебели за вътрешно и външно
обзавеждане за нуждите на Народно читалище „Родопска искра 1880“, гр. Чепеларе“.

Относно: предоставяне на разяснения по условията на обществената поръчка
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Във връзка с постъпило на 21.06.2018 г. в Народно читалище „Родопска искра
1880” искане за предоставяне на разяснения по условията на обществена поръчка с
горецитирания предмет, на основание чл. 33, ал. 2, във връзка с ал. 4 от Закона за
обществените поръчки, във връзка с чл. 28, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона
за обществените поръчки, в законоустановения 4-дневен срок предоставяме на Вашето
внимание следните разяснения:
Въпроси:
“Във връзка с обществена поръчка с предмет: „Закупуване на оборудване и
обзавеждане на Народно читалище „Родопска искра 1880“, гр. Чепеларе“, с четири
обособени позиции: Обособена позиция № 4: „Доставка и монтаж на мебели за
вътрешно и външно обзавеждане за нуждите на Народно читалище „Родопска искра
1880“, гр. Чепеларе“, бихме искали да зададем следните въпроси с цел да прецизираме
офертата си:
Въпрос 1:
Табло за изложби – в заданието е посочено метално/ алуминиево. Възможно ли е
рамката на таблото да е метална/алуминиева, а гърбът да е от друг материал – например
PVC, корк?
Въпрос 2:
Сгъваема пейка – в описанието са дадени минимални размери 1830/740/760мм.
При така зададени параметри означава, че пейката е с височина 760мм с облегалка, като
такива модели сгъваеми не се предлагат на пазара. Възможно ли е да се предложи и
одобри модел на сгъваема пейка без облегалка?
Въпрос 3:
Сгъваема шатра – в спецификацията не са посочени минимални размери. Какви
са те?
Въпрос 4:
Възможно ли е да предоставите чертежи на обзавеждането – бюро с контейнер 3бр., голямо бюро – 2бр., тоалетка – 5бр.?
Въпрос 5:
Стелаж за книги – тип 4 е зададен с размери 4x1000/2x300/2600мм и обща
бройка – 5бр. Въпросният размер 4х1000 означава ли 4 броя стелажи с размери
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1000/2х300/2600мм и количеството от 5бр. общо в таблицата означава ли 5 групи от по
4 стелажа – общо 20 броя 1000/2х300/2600мм?
Въпрос 6:
Възможно ли е Възложителят да предостави примерни снимки и подробни
спецификации на оборудването, което желае да поръча?
Въпрос 7:
Необходимо ли е в техническото предложение участникът да включи снимки и
подробни характеристики на оборудването, или е достатъчно то да покрива
минималните, заложени в поръчката? Какви сертификати са необходими за
предлаганото обзавеждане и оборудване?”

Разяснения по въпросите:
Отговор на въпрос 1: По отношение на техническите параметри за „таблото” за
изложби, предвидено като артикул за доставка по обособена позиция № 4 от
горецитираната поръчка, в техническата спецификация е предвидено следното:
„За ползване на закрито. Едностранно, метално/алуминиево. Височина (външен размер):
минимум 670 мм; Ширина (Външен размер): минимум 500 мм, за 4 по А4 формат.”

Следва да се има предвид, че изискването на възложителя е предложените от участника
артикули да съответстват или надграждат посочените технически характеристики на
съответното изделие, съответно е допустимо да се предложи изделие с характеристики
съответстващи на или надграждащи посочените характеристики, както и на останалите
изисквания на възложителя.

Отговор на въпрос 2: По отношение на техническите параметри за „сгъваема пейка”,
предвидена като артикул за доставка по обособена позиция № 4 от горецитираната
поръчка, в техническата спецификация е предвидено следното:
„Сгъваема пейка с метални крака и пластмасова седалка. Размери: минимум 1830/740/760
мм”

Видно от техническата спецификация, възложителят не е поставил изискване за
доставка на сгъваема пейка с принадлежност - облегалка.

Отговор на въпрос 3: По отношение на техническите параметри за „сгъваема шатра”,
предвидена като артикул за доставка по обособена позиция № 4 от горецитираната
поръчка, в техническата спецификация е предвидено следното:
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„Шатра за събития на открито. Рамка от неръждаема, боядисана стомана.
Покрив от PVC покритие, 100% устойчив на вода и атмосферни влияния.”
Следва да се има предвид, че изискването на възложителя е предложените от участника
артикули да съответстват или надграждат посочените технически характеристики на
съответното изделие, съответно е допустимо да се предложи изделие с характеристики
съответстващи на или надграждащи посочените характеристики, както и на останалите
изисквания на възложителя.
Отговор на въпрос 4: В документацията на обществената поръчка, както и в
приложенията към нея, Възложителят не е поставял подобна възможност. Следва да се
има предвид, че на основание чл. 101, ал. 5 от ЗОП, при изготвяне на офертата всеки
участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

Отговор на въпрос 5: По отношение на техническите параметри за „стелаж за книги –
тип 4”, предвиден като артикул за доставка по обособена позиция № 4 от
горецитираната поръчка, в техническата спецификация е предвидено следното:
„Метален сдвоен рафтов стелаж за книги с размери: минимум 4x1000/2x300/2600
мм височина; със 7 бр. работни рафта и покривен рафт. Прахово покритие.”
В техническата спецификация изрично е зададен броят на стелажите-тип 4, който
следва да бъде доставен от участника, при съобразяване на описаните технически
параметри. Следва да се има предвид, че изискването на възложителя е предложените
от участника артикули да съответстват или надграждат посочените технически
характеристики на съответното изделие, съответно е допустимо да се предложи изделие
с характеристики съответстващи на или надграждащи посочените характеристики,
както и на останалите изисквания на възложителя.

Отговор на въпрос 6: В утвърдената документация на обществената поръчка, и поспециално към техническата спецификация, Възложителят не е прилагал примерни
снимки на изделията, които следва да се доставят, предвид обстоятелството, че е
налице техническа спецификация, която в достатъчна степен определя необходимите
характеристики на предмета на обществената поръчка, и гарантира липсата на
предпоставки за създаване на необосновани пречки пред възлагането на обществената
поръчка в условията на конкуренция. Още повече това е възможност, а не задължение
за Възложителя, която същият е решил да не употребява при изготвянето на
документацията на обществената поръчка. Тъй като ЗОП не позволява последваща
промяна в техническата спецификация на обществена поръчка (арг. от чл. 100 ЗОП),
искането по зададения въпрос, не следва да се уважи.
Следва да се има предвид, че на основание чл. 101, ал. 5 от ЗОП, при изготвяне
на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от
възложителя условия.
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Отговор на въпрос 7: Предоставянето на снимки и подробни характеристики не е
необходимост, а е възможност за участника, при съобразяване с условията,
закрепени в документацията и приложенията към нея на обществената поръчка.
Участниците следва подробно да се запознаят, както с цялата документация, така и
с приложимите нормативни актове, преди да пристъпят към изготвянето на оферта.
Относно частта от въпроса, свързана със сертификатите, в документацията на
обществената поръчка, в т. 7 от раздел V Съдържание на офертата подробно са
описани всички изисквания в тази насока.

С уважение,
…………П………….
АНГЕЛ НИКОЛОВ
Председател на НЧ „Родопска искра 1880”

*Вярно с оригинала, подписан на хартия!
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2, ал. 2, т. 5 и чл. 23 от ЗЗЛД.
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