РАЗЯСНЕНИЕ
на основание чл. 33 от Закона за обществените поръчки по решението, обявлението и
документацията за обществена поръчка, открита с Решение № 157/19.12.2019 г. на
министъра на отбраната с предмет: „Поддръжка и ремонт на компютърна и офис
техника“, предоставям следното разяснение на постъпилите въпроси:
Въпрос 1 : „Каква е разликата в срока, цитиран в Приложение № 5 „ Техническо предложение“
– т.III. 3. „Време за осъществяване на първоначален оглед на проблемната техника (до 2 работни дни)
работни дни, считано от датата на изпращане на заявката за ремонт на техниката и срока, посочен в
Приложение № 7 „Проект на договор“ – чл.13, ал.4, т.1 „Изпълнителя се задължава да изпрати свой
специалисти на място, не по късно от следващия работен ден, след получаване на заявката по чл.9,
ал.2, т.1“. В случай, че става дума за един и същи срок, моля да уточните, кой срок би следвало да се
приеме като изискване на Възложителя.“
Въпрос 2 : „ В Приложение № 6 „ Ценово предложение“ т.I.1. Таблица 1 позиция 19 за точки 1.1,
1.2 и 1.3 е записано: „( Подмяна на елементи/ компоненти или съставни части/блокове/модули (труд
и части))“. Моля за пояснение, какво има предвид Възложителя под „ труд и части“, тъй като от
документацията става ясно, че резервните елементи, части, модули и други са предмет на
допълнително техническо предложение, включващо единична цена на компонента.“
Разяснение на Възложителя:
На въпрос 1: В т.III.3 от Техническото предложение за изпълнение на поръчката Приложение №5 към документацията за участие, участниците следва да предложат срок (до 2
работни дни), в който изпълнителят по договора следва да осъществи първоначален оглед на
проблемната техника, след изпращане на заявка за ремонт на техниката.
В срока по чл. 13, ал. 4, т. 1 от проекта на договор - Приложение №7 към документацията
за участие („не по-късно от следващия работен ден), изпълнителят по договора следва да
изпрати свои специалисти на място за извършване на поддръжка/ремонт, след получаване
на заявката по чл. 9, ал. 2, т. 1 от договора, а именно Заявка за извършване на
поддръжка/ремонт – Приложение № 3 към договора.
На въпрос 2: В Таблица № 1, т. 1.1., позиция 19, т. 1.2., позиция 19 и т. 1.3. позиция 19 от
„Ценовото предложение“ – Приложение № 6 към документацията за участие, участниците следва да
оферират цена за труд за подмяна на дефектирали части.
Цената на необходимите за подмяна части не следва да се включва в оферираната от
участниците цената в Таблица № 1, т. 1.1., позиция 19, т. 1.2., позиция 19 и т. 1.3. позиция 19 от
„Ценовото предложение“ – Приложение № 6 към документацията за участие.
Видно от текста на чл. 4, ал. 7, т. 2 от проекта на договор - Приложение №7 към
документацията за участие, цените на вложените при ремонта резерви елементи, части,
модули и други са съгласно прието от Възложителя техническо предложение на
Изпълнителя.

