Във връзка с постъпили въпроси и искане за разяснение по публична покана с предмет:
"Доставка на техника за сцена и представления”, публикувана в АОП под ID
№9034022 на 25.09.2014 г., са дадени следните отговори:
Въпрос №1:
В техническото задание част "Осветителна система - доставка комплект" поз. 3, в
графа Минимални техн. параметри се казва Вариент 1 или Вариант 2! Да разбираме ли, че
участникът трябва да избере и оферира или Варинт 1 или Вариант 2? Ако не, съответно
как да се процедира?
Отговор №1:
По отношение на част "Осветителна система - доставка комплект", по позиция №3,
следва всеки участник да прецени, кой от двата варианта ще предложи за доставка и
монтаж, като се придържа към минималните технически параметри на всеки един от тях.

Въпрос №2:
За позициите за които се изисква монтаж, следва ли необходимите кабели,
консумативи и др. да се включат в цената на съответната позиция?
Отговор №2:
В цената по всяка една от позициите се включва всичко необходимо за доставката и
монтажа на съответната техника, включително кабели, консумативи и др.

Въпрос №3:
Какво да разбираме под "Памет - мин. 2*1 ТБ" - 2 диска по 1ТБ в удароустойчиви
кутии или 1 NAS устройство с 2 диска по 1ТБ?
Отговор №3:
Под "Памет - мин. 2*1 ТБ" следва да се разбира: 2 бр. твърд диск (HDD) по 1ТВ
всеки.

Въпрос №4:
Да бъде ли включен екран в поз. 3 от част Система за видеозаснемане и
видеовъзпроизвеждане и съответно с какви параметри?
Отговор №4:
Позиция №3 от системата за видеозаснемане и видеовъзпроизвеждане е
наименована: "Проектор с екран", което означава, че следва да се достави и екран, а
параметрите са по преценка на всеки участник, при спазване на максимално допустимата
цена, заложена за доставка на комплекта "Система за видеозаснемане и
видеовъзпроизвеждане".

Въпрос №5:
Как да бъде попълнено приложение №7а? Да се посочат единичните стойности за
всички позиции в отделните части, както и да бъдат сумирани за съответния комплект
или...?

Отговор №5:
Приложение №7а следва да се попълни по следния начин: трябва да се посочат
единичните цени без ДДС и с ДДС за всеки един от артикулите в отделните системи и
общите стойности по артукили, след което същите се сумират по комплекти.
Стойностите, посочени като обща стойност за всеки един от предвидените
комплекти за доставка не трябва да надвишава максимално, посочените цени от
възложителя за всеки един комплект за доставка.

Въпрос №6:
Срокът за получаване на офертите не трябва ли да изтича на 06.10.2014г., тъй като
по закон не може да бъде по-кратък от 7 работни дни и започва да тече от деня, който
следва деня на публикуването на поканата в профила на купувача?
Отговор №6:
Действително чл. 101б, ал. 4 от ЗОП (изм. бр. 40 от 2014 г) регламентира срока за
получаване на оферти, който следва да е не по-кратък от 7 работни дни. Следва да се има
предвид обаче, че тази разпоредба влиза в сила и следва да се прилага от 01.10.2014 г. Към
момента на публикуване на настоящата публична покана е в сила разпоредбата на чл.
101б, ал. 2 от ЗОП (в сила от 26.02.2012 г), т.е. разпоредбата преди изменението от
01.07.2014 г. Ето защо срокът за получаване на оферти следва да е не по-кратък от 7
календарни дни, което изискване е спазено.

