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Изх. № ПО-00-125/17.12.2019 г.

РАЗЯСНЕНИЕ
по чл.33 от Закона за обществени поръчки
Във връзка с постъпило искане за разяснение на условия за провеждане на обществена
поръчка с предмет: Техническо обслужване, ремонт, доставка и монтаж на резервни
части, гуми, консумативи и принадлежности за МПС, стопанисвани от ТП ”ДГС
Карнобат” по обособени позиции за срок от 12 месеца, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 Техническо обслужване, ремонт, доставка и монтаж на резервни части, консумативи и
принадлежности за МПС, стопанисвани от ТП „Държавно горско стопанство Карнобат”
за срок от 12 м. И ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – Доставка, баланс и монтаж на нови
гуми /зимни и летни/ и ремонт на стари /зимни и летни/ гуми за автомобили, стопанисвани
от ТП „Държавно горско стопанство Карнобат” за срок от 12 м.,
заведена в АОП под преписка №2716-2018-0179, номер на обявлението в ОВ на
ЕС:2018/S 230-525382
Въпрос №1: В документацията на стр.8 са посочени специфични национални основания за
изключване като е описано, че същите се декларират в част III: Основания за изключване,
буква Г, ЕЕДОП. В образеца на ЕЕДОП, който е приложен липсва част III, буква Г. Това
води до невъзможност за деклариране на наличието и липсата на специфични основания за
отстраняване. Бихте ли уточнили къде е необходимо да се декларират:
Отговор на въпрос №1: Достатъчно е участниците в процедурата да са попълнили
надлежно Приложение №7 към документация за описаната по-горе процедура: Декларация
по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и
техните действителни собственици от участник / подизпълнител. С попълването и
подписването на декларацията, се приема, че участникът в процедурата е изпълнил
изискванията относно деклариране на специфични национални основания за изключване.
Въпрос № 2: В обявлението на стр.5 и в техническата спецификация на стр.6 е посочено,
че гумите предмет на обществената поръчка се доставят в срок не по-дълъг от 5 работни
дин, считано от датата на заявката за доставка. В образеца на Техническото
предложение в т.2 е посочено, че срокът на доставка е максимум 3 работни дни. Бихте ли
уточнили какъв срок на доставка трябва да бъде посочен?
Отговор на въпрос №2: Допусната е явна фактическа грешка. Гумите следва да бъдат
доставяни не по-късно от 5 дена от получаване на заявка, съответно в Техническото
предложение т.2 текста следва да се чете „5 работни дни”
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Въпрос № 3: В обявлението на стр.8, точка IV.2.6 е посочено, че минималния срок, през
който оферентът е обвързан с офертата е 4 месеца. В документацията на стр.11, т.2.1 е
посочено, че офертата трябва да има срок на валидност 90 /деветдесет/ календарни дни.
Бихте ли уточнили какъв срок на валидност трябва да бъде посочен в образеца на
Техническо предложение т.9
Отговор на въпрос №3: В образеца на Техническо предложение, т.9 следва да се
посочи срок на валидност на офертата не по-кратък от 90 /деветдесет/ календарни дни.
Въпрос № 4: В образеца на Техническо предложение за изпълнение на поръчката
/Приложение №2.2/, в т.8 следва да се впише номер на приложението на проекто договора за
обособена позиция №2. Във файла на проекта на договора не е упоменат номер на
приложението. Бихте ли уточнили какъв номер следва да бъде вписан в техническото
предложение?
Отговор на въпрос №4: В техническото предложение /приложение №2.2/ след текста
Приложение №... следва да бъде вписан текст „по обособена позиция 2”
Въпрос №5: В образеца на техническото предложение за изпълнение на поръчката в точка 5
е посочено, че доставяните гуми следва да бъдат клас „С” /за критериите горивна
ефективност и сцепление с мокра настилка/ За позициите от №1 до № 16 вкючително от
техническата спецификация се предполага оферирането на руски гуми, които са с по-високи
параметри. Допускате ли да бъдат предложени гуми с по-високи параметри?
Отговор на въпрос №5: Да, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ допуска да бъдат предложени гуми
с по-високи параметри.
Въпрос №6: Необходимо ли е за някой от посочените размери гуми в техническата
спецификация, да бъдат оферирани гуми за кален терен? И за кои от посочените размери?
Отговор на въпрос №6:
Да, за посочените в техническата спецификация за
обособена позиция №2, съобразно таблица, позиции от №1 до №16 включително, следва да
бъдат оферирани и гуми за кален терен за посочените в спецификацията размери.
Въпрос №7: В случай, че следва да бъдат оферирани гуми за кален терен трябва да се
предвиди, че този вид гуми също са с по-високи параметри от посочените в образеца на
Техническото предложение? Допускате ли да бъдат предложени гуми с по-високи
параметри?
Отговор на въпрос №7: Да, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ допуска да бъдат предложени гуми с
по-високи параметри.

……………*/П/………………………
ДИРЕКТОР НА ТП„ДГС КАРНОБАТ” при ЮИДП - ИНЖ. СВЕТЛИН ВОДЕВ
* Данни заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД
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