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ДО в с и ч к и ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Доставка и монтаж на ново обзавеждане и оборудване по обособени
позиции"
Обособена позиция № 1: „Доставка и монтаж на ново кухненско
обзавеждане и оборудване за нуждите на домашен социален патронаж - Велико
Търново, база гр. Дебелец"
Обособена позиция № 2: „Доставка и монтаж на 2 (два) броя мивки за
сервизни помещения в ДГ „Ивайло", гр. Велико Търново", открита с Решение №
24-173 от 12.11.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново с ID 944182 и обявление
за поръчка с Ш 944183, публикувани на дата 12.11.2019 г., с уникален HOiviep в РОП
00073-2019-0067.
Във връзка с получено запитване, Ви уведомяваме за постъпилият въпрос и
неговият отговор:
Въпрос: „В публикувано обявление за поръчка с номер 00073-2019-0067 на
12.11.2019 г. на страницата на ЛОП и Община Велико Търново в раздел II.2.4)
Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи,
доставки или услуги или указване на потребности и изисквания), сте посочили:
Дейностите предмет на обществената поръчка включва доставка и монтаж на ново
кухненско обзавеждане и оборудване за нуждите на Домашен социален патронаж Велико Търново, база град Дебелец. Поръчката включва доставка и монтаж на
различни видове работни маси с и без умивален басейн - 41 бр., професионална
съдомиялна - 1 бр., скара тръбна - 1 бр., професионална електрическа фурна - 2 бр.,
професионална електрическа печка - 4 бр., планетарен миксер - 1 бр., професионална
зеленчукорезачка - 1 бр. и вертикален хладилен шкаф - 2 бр. Всички артикули, техните
параметри и характеристики са подробно описани в техническата спецификация, и
Глава IV „Пълно описание на предмета на поръчката" „Техническа спецификация", сте
дали пълно описание"
„Законодателят е дал възможност на възложителя, във връзка с доказване на
техническите възможности, да изисква от участниците представянето на лицензи, но
също така е вменено като задължение на възложителя да приема и еквиваленти, като
при формиране на техническата информация е длъжен да упомене изрично и
приемането на „еквивалент".
На наведения въпрос дали ще бъде приемано еквивалентно оборудване
предоставяме следното разяснение:
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Отговор: Съгласно одобрената с Решение № РД 24-173 от 12.11.2019 г.
документация е посочено следното:
„По отношение на неописаните обстоятелствено елементи от документацията
пряко приложение намират разпоредбите на ЗОП и ППЗОП. Относно откриването и
провеждането на процедурата за възлагане на обществена поръчка и сключването на
договор пряко приложение имат ЗОП и ППЗОП, като съответните разпоредби намират
приложение и без да са възпроизведени в решението, обявлението или документацията.
Всеки участник в процедурата следва да се запознае със ЗОП и ППЗОП по
отношение на всички въпроси, които не са обстоятелствено описани в решението,
обявлението или документацията за участие и може да се възползва от всички правни
възможности, предвидени в ЗОП и ППЗОП, във връзка с подготовката на офертата и
участието си в процедурата."
В този смисъл при изготвяне на офертите участниците следва да имат предвид,
че навсякъде в Техническата спецификация и приложенията към нея, в образците към
документацията където е посочен стандарт, спецификация, техническа оценка,
техническо одобрение или технически еталон във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 2 от ЗОП, или
се съдържат конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира
продуктите или доставките, предлагани от конкретен потенциален изпълнител,
търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство, което би
довело до облагодетелстване или елиминиране на определени лица или някои продукти
във връзка с чл. 49, ал. 2, предл. 2 от ЗОП, следва да се чете допълнено с думите „или
еквивалентно/и".
Навсякъде където в обявлението и/или в документация и/или в техническите
спецификации и/или в приложенията, и навсякъде другаде в предоставената към
участниците информация, където е посочено модел, източник, процес, търговска марка,
патент, тип, произход или производство или се навежда към производител и/или
доставчик да се чете „или еквивалентно/и".
Съгласно чл. 1, ал. 2 от Проекта на договор, неразделна част от Документацията
„Количеството и минималните параметри на стоките са съгласно техническата
спецификация на поръчката"
Ето зашо, работните характеристики и функционалните изисквания на
оборудването от Техническата спецификация са посочени като минимални такива.
Участниците свободно у ^ а т да предлагат оборудване с еквивалентни характеристики,
като в хода на изпълнението на договора, същите ще се удостоверяват, съгласно чл. 14,
ал. 2 от Проекта на д^гов^ра с пълно описание на техническите характеристики на
доставките.
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Заличена информация на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4 от регламент (ЕС
2016/679).

