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РАЗЯСНЕНИЕ 

N!! 1 
по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет 

Доставка на подводна видео- и фототехника 

и водолазно оборудване с консумативи и принадлежности 
по проект HERAS - 2 (4i)-3.1-26 MIS ЕТС Code: 578 (Подводно Археологическо Наследство в 
Западната част на Черноморския шелф) по ОП ТГС Румъния-България 2007-2013, Договор 

N2 64727/09.08.2013 г. 

открита с Решение N2 63/ 16.04.2014 г. 

ВЪПРОС: 

Възложителят ще приеме ли за позиция N2 1 като сходни или близки с предмета на 
поръчката направени доставки на хидрографско оборудване за последните три години? 
Моля, Възложителят да вземе предвид, че за оборудване - доставка на подводна видео- и 
фототехника, на българския пазар е трудно да бъде реализиран оборот от 300 ООО лв. , 
както и да бъдат изпълнени 3 договора за последните три години. 

ОТГОВОР: 

Възложителят е посочил като минимални икономически изисквания: 

"Участникът следва да докаже реализиран общ брутен оборот от доставки, 
сходни или близки с предмета на обособената позиция, по която участва, за 
последните три години в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал 

дейноспа си в размер не по-малък от: 
За обособена позиция 1. Доставка на подводна видео- и фототехника с консумативи 

и принадлежности - 300 ООО лв (триста хиляди лева);" 

И минимални технически изисквания: 

"Списък на основните договори, сходни с предмета на настоящата поръчка 

изпълнени през последните три години - 2011 г ., 2012 г. и 2013 г. или в зависимост 
от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейноспа си , с посочване 
за всеки от тях на извършените дейности, дата на сключване, дата на приключване, 
Възложител и стойност за всеки поотделно. 

Препоръки за добро изпълнение на някои от представените договори , но за 
не по-малко от три договора, по т.1 съгласно чл.51 , ал.1 , т.1 от ЗОП." 

Отчитайки работните условия за техниката , предмет на доставката, под сходни или 
близки с предмета на обособената позиция, Възложителят ще приеме доставки на 

апаратура и оборудване за морски изследвания , включително хидрографски. 

29.04.2014 г. 
гр. Варна 1 
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