
   

        Уважаеми Дами и Господа,

         Във връзка с постъпилo запитванe по обявената от Национален институт по
метеорология и хидрология – БАН (НИМХ-БАН) открита процедура за възлагане
на  обществена  поръчка  с  обект:  „ Доставка  на  специализирано  хидрометрично
оборудване за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология –
БАН  (НИМХ-БАН)”,  на  осн.  чл.  29  от  ЗОП  в  законоустановения  срок,  Ви
изпращаме текста на запитванията и разясненията по поставените въпроси.

Въпроси:

Въпрос 1: 

Трябва ли да се попълват образци за всяка обособена позиция или е възможно
да се изброят в един образец (с изключение на образец № 7)?

Въпрос 2: 

Гаранциите трябва да се заплатят по отделно или за всяка обособена позиция
или е възможно плащане сумарно за всички обособени позиции,  за  които се
кандидатства?

Въпрос 3: 

Плик  № 2  с  техническата  оферта  трябва  да  съдържа  отделни  пликове  с
технически оферти за всяка обособена позиция или не е нужно разделянето им? 

Въпрос 4: 

Плик  № 3  с  ценовата  оферта  трябва  да  съдържа отделни  пликове  с  ценови
оферти за всяка обособена позиция или не е нужно разделянето им? 

Въпрос 5: 

Необходимо ли е да се прилагат копия на ценовите (в плик № 3) и техническите
(в плик№ 2) оферти? И необходимо ли е прилагането на копия на документите
за подбор (плик № 1)? 



Разяснения по поставените въпроси:

Отговор   1:  Когато участникът кандидатства за повече от една обособена позиция е
допустимо да попълни за всички обособени позиции, за които кандидатства един
образец (за образци от 1 до 4 вкл. и Приложение  № 8 –  Проект на договор) като
изброи в него съответните обособени позиции. Образец 5 – Справка-декларация за
изпълнени  договори  следва  да  бъде  попълнен  така,  че  от  посочената  в  него
информация  да  бъде  видно  съответните  договори,  за  коя  обособена  позиция  се
отнасят. Приложение № 6 – Образец на техническо предложение и Приложение №
7 – Образец на ценово предложение, следва да бъде попълнено за всяка обособена
позиция по отделно.

Отговор     2  :   Гаранциите за участие е допустимо да бъдат заплатени и сумарно, като
в  основанието  за  заплащане,  съответно  в  съдържанието  на  банковата  гаранция
следва да бъде упоменато, за кои обособени позиции се отнася.

Отговор     3  :   В Указанията  към  участниците  от  документация  за  участие,  т.  6.1.
Условия  за  участие  в  процедурата  в  т.  3  е  посочено  ,  че  участниците  могат  да
кандидатстват за всяка една обособена позиция по отделно. Когато кандидатстват за
повече от  една обособена  позиция,  участниците  прилагат  отделни технически  и
ценови  предложения  разположени  съответно  в  плик  2  и  плик  3.  Приложените
технически  предложения  за  отделните  обособени  позиции  следва  да  бъдат
приложени  в  отделни  запечатани  непрозрачни  пликове  с  надпис  Плик  №  2  –
Предложение  за  изпълнение  на  поръчката  и  съответната  обособена  позиция,  По
преценка  на  участника  отделните  пликове  №  2,  съдържащи  предложение  за
изпълнение  на  поръчката  за  всяка  отделна  обособена  позиция,  могат  да  бъдат
запечатани в един общ плик № 2.

Отговор     4  :   В Указанията  към  участниците  от  документация  за  участие,  т.  6.1.
Условия  за  участие  в  процедурата  в  т.  3  е  посочено  ,  че  участниците  могат  да
кандидатстват за всяка една обособена позиция по отделно. Когато кандидатстват за
повече от  една обособена  позиция,  участниците  прилагат  отделни технически  и
ценови  предложения  разположени  съответно  в  плик  2  и  плик  3.  Приложените
ценови предложения за отделните обособени позиции следва да бъдат приложени в
отделни запечатани непрозрачни пликове с надпис Плик № 3 – Предлагана цена и
съответната обособена позиция, По преценка на участника отделните пликове № 3,
съдържащи  ценово  предложение  за  всяка  отделна  обособена  позиция,  могат  да
бъдат запечатани в един общ плик № 3.

Отговор     5  :   В документацията за участие, възложителят не е посочил изискване за
представяне на копия на документите съдържащи се в Плик № 1, Плик № 2 и Плик
№ 3.


