РАЗЯСНЕНИЕ
на основание чл.33 от Закона за обществените поръчки по решението, обявлението и
документацията за обществена поръчка,
открита с решение № 97/10.10.2017г. на министъра на отбраната с предмет
„Доставка на „Изстрел с осколочно-фугасна граната за 73 мм оръдие 2А-28 на БМП-1“,
„Изстрел с противотанкова граната за 73 мм оръдие 2А-28 на БМП-1“ и „Изстрел с
инертна граната за 73 мм оръдие 2А-28 на БМП-1“
Въпрос:
„Когато кандидат е българско юридическо лице и притежава сертификат за
извършване на трансфер на стоки свързани с отбраната и ще трансферира стоките
предмет на процедурата на територията на Република България, необходимо ли е
същият да притежава и разрешение за търговия по чл.35, ал.1 от Закона за оръжията,
боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия?“
Разяснение:
В Глава V, т.1.2.5, буква „б“ от документацията за обществена поръчка
Възложителят е поставил изискване към кандидатът, който ще извършва трансфер на
доставяните гранати в Република България да представи заверено копие на следните
документи:
- Сертификат за получаване на продукти свързани с отбраната или друг
документ доказващ правото на Кандидата да извършва трансфер на продукти
свързани с отбраната (ако Кандидатът е българско юридическо или физическо лице),
или аналогичен документ, ако такъв се изисква от законодателството на
съответната държава (ако кандидатът е с регистрация и седалище извън Република
България).
- Разрешение за търговия по чл.35, ал.1 от Закон за оръжията, боеприпасите,
взривните вещества и пиротехническите изделия (ако кандидатът е регистриран
като търговец на територията на държава членка), или аналогичен документ, ако
такъв се изисква от законодателството на съответната държава (ако кандидатът
е регистриран като търговец извън територията на държава членка)“.
Поставеното изискване не въвежда алтернативна възможност за кандидатът да
представя само един от горецитираните документи, ако извършва трансфер на
доставяните гранати в Република България.
Заверено копие на валидни документи по т.1.2.5, буква „б“, Глава V от
документацията за участие следва да бъдат представи в заявлението на кандидата,
декларирал, че ще трансферира гранати, съгласно т.1.2.5, Глава V от документацията за
участие.

