Изх. № 1200-82-10/23.09.2013г.
ДО:
КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В
ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП
РАЗЯСНЕНИЕ
Относно участие в Открита процедура по реда на глава V от ЗОП с предмет:
„Доставка на оборудване, съоръжения и обзавеждане за два Центъра за настаняване от
семеен тип на територията на град Бяла Слатина”
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
По повод постъпило запитване от кандидат, получил тръжна документация за участие
в процедурата, даваме следните разяснения:
Въпрос №1: В том I в Обявление за поръчка в раздел III.2.3 – Технически възможности към
точка 2.1.5 има недовършен текст.
Отговор №1: В том I в Обявление за поръчка в раздел III.2.3 – Технически възможности
точка 2.1.5, текста е извадка от тръжната документация за участие в процедурата,
съгласно Раздел III 2.1.5, а именно:
“2.1.5. Участникът трябва да гарантира, че към датата на изпълнение на доставката и
монтажа на оферираното оборудване, обзавеждане и инвентар, същите ще са в наличност
по вид, количество и технически характеристики съгласно „Приложение Б 3: Технически
спецификации за оборудване“ и Техническото предложение за изпълнение на поръчката.
Забележка: Задължително условие за допустимостта на Участник в процедурата е
той (участващ самостоятелно като физическо или юридическо лице или обединение) да
покрива изцяло, в пълна степен така поставените по-горе минимални изисквания за
технически възможности.
Когато Участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице,
изискването по тази точка се отнасят за обединението като цяло с изключение на
изискването участникът да има внедрена система за управление на качеството по ISO
9001:2008 или еквивалентна, което се изисква за всички членове на обединението,
съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите,
предвидено в договора за създаване на обединението.
Когато Участник предвижда участие на подизпълнители, изискванията към тях се
прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.
Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата, ако не отговаря на
някое от горните изисквания.”

Въпрос №2: Трябва ли задължително участникът да има внедрена и сертифицирана
система за управление на качеството ISO 9001:2008 или може и само подизпълнителя да
има такава?
Отговор №2: Изискването на Възложителя за Сертификат за внедрена система за
управление на качеството по международен стандарт ISO 9001:2008 е упоменато в
документацията за участие (Раздел III.2. 2.1.1 Минимални изисквания за технически
възможности и III.2. 2.2.1 Документи за доказване на техническите възможности на
участника), както и в Обявлението точно в Раздел ІІІ.2.3. Поясняваме, че изискването на
Възложителя е участниците да представят заверени копия на валидни сертификати за
внедрени системи за управление на качеството, издадени от акредитирани институции
или агенции за управление на качеството, удостоверяващи, че производителят на
оборудването, предмет на поръчката, е въвел и прилага система управление на
качеството в съответствието със стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен.
Въпрос №3: Относно изискването в точка 2.1.3 към същите Минимални изисквания за
технически възможности – как трябва да се докаже минимума от изискването за 3
годишен професионален опит в извършването на монтаж и обзавеждане – може ли
същото да се докаже с трудов договор и длъжностна характеристика?
Отговор №3: Участникът сам преценява с какви документи да докаже изискването на
Възложителя. Съобразно възложеното от Възложителя изискване (3 годишен
професионален опит в извършването на монтаж и обзавеждане) същото би могло да се
докаже с трудов договор, длъжностна характеристика или други документи по преценка
на участника.
Въпрос №4: Тъй като има много техника и медицинско оборудване, всеки ли
подизпълнител трябва да попълни всички документи като обикновен участник?
Отговор №4: В случай, че участникът предвижда да ползва подизпълнители, същите
трябва да попълнят и приложат изискуемите документи, посочени в указанията за
подготовка на офертата (Раздел I Общи правила 3. Специфични изисквания към
подизпълнителите).

Инж. Иво Цветков
Кмет на община Бяла Слатина

