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ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА!

Разяснение по чл.33 от ЗОП във връзка с провеждане на открита процедура за възлагане на

обществена поръчка с предмет:
„ДОСТАВКА НА КОМПЛЕКСНА НАУЧНА АПАРАТУРА ЗА АНАЛИЗИРАНЕ НА
ХИМИЧНИЯ СЪСТАВ НА РАЗЛИЧНИ ОРГАНИЧНИ ОТПАДЪЦИ, АНАЛИЗИ НА

ЗАМЪРСИТЕ.ЛИ

НА ВОДИ И НА

БИОЛОГИЧНО

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА ОТ

ОТПАДJШ ВОДИ", В 7(СЕДЕМ) ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Въпрос: Във връзка с желанието ни да участваме в горецитираната процедура по обособена
позиция №

6

обръщаме се с молба към Вас за допълнителни разяснения по документацията,

както следва:

В

Методиката

преимущества

за

оценка

за

обособена

за работни характеристики

позиция

№

над

6,

таблицата

и функционал11и изисквания ,

„Технически

подлежащи за

оценка", наименованието на позицията е изписано като ,.Доставка на Раман спектрометьр",
докато в Обявлението за поръчката, както и на всички други места в документацията за
участие (вкл. Техни11еска спецификация и Приложение

5-6

към Образците на докуме нти),

наименованието на тази обособена позиция с ,.Доставка на Раман микроскоп".
Моля да потвърдите, че наименованието на Обособена позиция №
микроскоп"

и

че таблицата

„Техн ически

преимущества за

6

е ,,Доставка на Раман

работни

характеристики

и

функционални изисквания, подлежащи на оценка", включена в Методиката за оценка на
Обособена позиция

No 6

се отнася до ,Доставка на Раман микроскоп".

От2овор: Във връзка с п оставения въпрос относно наименованието на Обособена позиция №

6

обръщам внима11ие, че в Методиката за оценка за обособена позиция №

,.Технически

преимущества

за

рабоruи

характеристики

подлежащи за оценка", относно обособена позицията №

6

и

6,

фу11кционал11и

в таблицата
изисквания,

е допусната техническа грешка,

като вместо наименова11ието ,,Доставка на Раман микроскоп" е залисано ,,Доставка 11а Раман
спектрометър".
Потвърждавам, че

наименованието на обособена позиция №

микроскоп", така както е посочено в Обявлението за поръчката
Обособена позиция №

6

6

е ,,Доставка на Раман

(p.Jl.2.1,

Наименование ~•а

,,Доставка на Раман микроскоп "), както и в документацията за

участие, в т.ч. в Техническата спецификация (р.Н, Обособена позиция №

Раман микроскоп ") и в Приложение

5-6

към Образец

наименованието на обособена позиция №

6

5

6

,.Доста вка на

от Образците на документи, където

отново е посочено като ,.Доставка на Раман

микроскоп".

Директор на ИОХЦФ-БАН

(подпис зш1U'lе11 на ос11. чл.Зба, ал.З от ЗОЦ)
(Проф.дхн Светлана Симова)

