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Разяснение .NH 

по процедура за възлагане на обществена поръчн:а с предмет 

Доставка на 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 Черноморсн:ия шелф) по ОП ТГС Румъния-България 2007-2013, 

Договор .N'!! 64727/09.08.2013 г. 

открита с Решение .N'!!l67/29.08.2014 г. 

Въпрос: 

Във връзка с обявената от Институт по Океанология - БАН, гр. Варна тръжна процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на водолазно оборудване с консумативи 

и принадлежности по проект НERAS" и изискването в документацията за прилагане на Списък 

с изпълнени договори (със съответните доказателства към тях), моля да уточните следното: 

Като доказателство приема ли се изпълнени договори и договори подписани и изпълнени през 

2014 г? 

Отговор: 

В съответствие със Съдържанието на заявлението за участие в предварителния подбор, 

представено в Глава У, т . Б , Раздел 1, и т.III . 2.2 и III .2.3 от Обявлението на настоящата Поръчка, 

Участниците трябва да представят Баланс и отчет за приходите и разходите, Информация за 

оборота от еднакви или сходни с предмета на поръчката доставки и Списък на извършени 

доставки, еднакви или сходни с предмета на поръчката през последните три години (201 1 г., 

2012 г . и 2013 г). ,считано от датата на подаване на заявлението, с цел привличане на 

максимален брой участници. 

За да осигури равнопоставеност между кандидатите и прозрачност при провеждане на 

процедурата, възложителят ще приеме като доказателство договори подписани и изпълнени 

през 2011, 2012, 2013 ,както и през последните три години, считано от датата на подаване на 

заявлението за участие в процедурата. 

Директор на ИО-БАН: ............ . 
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