Изх. № 27/ 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:
„Въпрос № 1:
В позиция 6 (безжичен приемник), позиция 7 (безжичен микрофон) и позиция 8
(безжичен трансмитер) от част „Озвучителна техника за сцената на читалището” по
обособена позиция № 2 на обществената поръчка са специфицирани компоненти за
безжична микрофонна система.
Като се има предвид възможността за бъдещо добавяне на допълнителни безжични
микрофони в системата, моля да уточните какъв е максималния брой едновременно
работещи в система безжични комплекти, според спецификацията за предложения
модел?
Въпрос № 2:
В частта от Техническата спецификация в част „Осветителна техника за сцената на
читалището”, съдържаща изискванията към активите, предмет на доставка по
обособена позиция № 2 „Доставка на техническо оборудване за нуждите НЧ „Родопска
искра 1880, гр. Чепеларе” и по-конкретно, в позиция 11 , се изисква доставка на
комплект конвектори за осветителна система, като единствените „технически
характеристики”, са разписани по следния начин: „сгл. предложеното оборудване”.
Моля за конкретизация по отношение на това какво конкретно оборудване очаква да
получи Възложителят? Като „комплект конвектори за осветителна система”, предвид
обстоятелството, че в осветлението няма понятие „конвектори”, което съответно е
предпоставка за невъзможност за точно и правилно разбиране на изискването от страна
на потенциалните Участници в процедурата.
С цел коректно и съответстващо в максимална степен на потребностите на
Възложителя офериране на конкретен продукт по визираната позиция, моля за
конкретен и еднозначен отговор от Ваша страна по отношение на оборудването (с
неговите технически параметри и характеристики), което очаквате да получите за
реализация на изпълнявания от Вас проект по ПРСР?
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Въпрос № 3:
Отново в Техническата спецификация, относима към изпълнението на обособена
позиция № 2 „ Доставка на техническо оборудване за нуждите на НЧ „Родопска искра
1880, гр. Чепеларе”, в частта й „Техника за сцената на открито”, в позиция 4, са
поставени следните изисквания към техническите параметри и функционалните
характеристики на Екран за прожектиране на открито: „Изработен от специално
платно, с бяло покритие, с минимални размери 7,80 x 5,20 м, подходящо за прожекции
на открито. С възможност за механично разпъване на метална тръс конструкция.
Комплект с монтажни компоненти, планки, скоби и въжета”.
(1) Моля за разяснение какво се има предвид под „подходящо за прожекции на
открито”, предвид факта, че по принцип производителите на екранни платна не
поддържат такива категории, още повече, че прожекции на открито са възможни
само на тъмно, независимо от ползваните платна.
(2) На следващо място, бихме искали да получим разяснение на въпроса какво се
има предвид по изискването „с възможност за механично разпъване на метална
тръс конструкция” – опъване към самата ферма или позициониране на носещата
конструкция на екрана (рамката) към фермата?
(3) Изискваният размер на екрана е в съотношение 15/10. Едновременно, обаче
специфицираният в позиция 1 на същата част „Техника за сцената на открито”
професионален проектор пък е със съотношение 16/10. Нещо повече,
специфицираната яркост на проектора, не е достатъчна за екран с подобни
размери. Във връзка с посоченото, моля за пояснение каква е причината за
несъвместимостта и разминаването в параметрите и евентуално уточнение на
размерите?

Разяснения по въпросите:

Отговор на въпрос 1: По отношение на техническите параметри за „безжичен
приемник” (позиция 6), „безжичен микрофон” (позиция 7) и „безжичен трансмитер”
(позиция 8) - част „Озвучителна техника за сцената на читалището” по обособена
позиция № 2, предвидени като артикул за доставка по обособена позиция № 2 от
горецитираната поръчка, в техническата спецификация е предвидено следното:
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Безжичен приемник

7

Безжичен микрофон

8

Безжичен трансмитер

Безжичен UHF микрофонен приемник.
Безжичен UHF ръчен микрофон,
съвместим с безжичния приемник.
Безжичен UHF трансмитер, съвместим с
хедсет микрофон и приемник.
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бр.

5

бр.

5

бр.
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Видно от зададените параметри, Възложителят е поставил изискване за доставка на
точен брой съответни артикули.
В допълнение на изложеното, съгласно 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 2: По отношение на техническите параметри за „Комплект
конвектори за осветителна система”, предвидени като артикул за доставка по обособена
позиция № 2 от горецитираната поръчка, в техническата спецификация е предвидено
следното:
11

Комплект конвектори за
осветителна система

Съгл. Предложеното оборудване

бр.

24

Забележката, че единствените технически параметри относно артикула, са посочените в
цитираната позиция, не е съвсем състоятелна, тъй като в края на описанието на
техническите характеристики за съответната обособена позиция в техническата
спецификация и по-точно в частта, след края на таблицата, е посочено :
„ Техническото оборудване за нуждите на Народно читалище „Родопска искра
1880“, гр. Чепеларе“ следва да отговаря на следните изисквания:
-

Да бъде ново и неупотребявано (техническото оборудване);

-

Да бъде съобразен с всички стандарти за съвременно и качествено
озвучаване и осветление на сцени. „

Видно от обстоятелството, че Възложителят в съответната позиция (номер 11) не е
специфицирал подробно техническите параметри на артикула, на участниците е
предоставена в голяма степен свободна преценка относно модела на съответното
изделие, което следва да предложат, която не е неограничена, видно от цитираните
общи изисквания, а коментарът „съгласно предложеното оборудване“ означава, че
предложеното по тази позиция трябва да бъде съобразена с вида и характеристиките на
основното оборудване и общите цели на съответната обособена позиция.
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.
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Отговор на въпрос 3: По отношение на техническите параметри за „Екран за
прожектиране на открито”, предвиден като артикул за доставка по обособена позиция
№ 2 от горецитираната поръчка, в техническата спецификация е предвидено следното:

Екран за прожектиране на
открито
4

Изработен от специално платно, с бяло
покритие, с минимални размери 7,80 х
5,20 м пододящо за прожекции на
открито. С възможност за механично
разпъване на метална тръс конструкция.
Комплект с монтажни компоненти,
планки, скоби и въжета.

бр.

1

В отговор на подвъпрос (1), следва да се отбележи, че видно от зададените
техническите параметри, характеристиките спрямо артикула са в голяма степен
специфицирани, като участниците следва да се придържат към тях. Относно
забележката към наименованието, което Възложителят е посочил по отношение на
екрана, същата се явява несъстоятелна, тъй като наименованието е примерно, съставено
с цел да насочва участниците към условията, в които ще се употребява изделието,
даващо им възможност да предвидят модел, който да е траен и качествен. Още повече,
самото наименование на частта от техническата спецификация на обособена позиция №
2, в която попада и позиция 4 – Екран за прожектиране на открито, е наименована
„Техника за сцената на открито”. Изборът на наименование по отношение на артикула
по никакъв начин не влияе както върху предназначението му, така и върху
техническите характеристики, дадени за същия, тъй като последните са точно
посочени.
В отговор на подвъпрос (2), следва да се отбележи, че обектът на обществената поръчка
е доставка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Възложителят е предоставил
подробни технически спецификации на желаните от него артикули и участниците
следва да се придържат към тях.
В отговор на подвъпрос (3), следва да се отбележи, че обектът на обществената поръчка
е доставка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Възложителят е предоставил
подробни технически спецификации на желаните от него артикули и участниците
следва да се придържат към тях.
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.
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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 и чл. 2, ал. 2, т. 5 и чл. 23 от ЗЗЛД.
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