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Доставl\:а 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 Черноморския шелф) по ОП ТГС Румъния-България

Договор

2007-2013,

.N'!! 64727/09.08.2013 r.

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

HERAS"

и изискването в документацията за прилагане на Списък

с и з пълнени договори (със съответните доказателства към тях), моля да уточните следното:

Възлож ителят ще приеме ли в Сnисъка на изnълнените догово ри , сходни с
nоръчката , да бъдат включени

и

издадени фактури, тъй

nредмета на

като естеството на търговията с

водолазни nродукти в България не nредnолага големи клиенти с nодnисване на nредварителни
договори?
Отговор:
Из искването на възложителя включва:
-наличие на из nълнени договори,сходни с nредмета на nоръчката,изброени в сnисък;
-доказателства за изnълнение на договорите

Предв и д nосочените в за nитването аргументи и изискванията на чл.2 , ал.!, т.2 на ЗОП за
равноnоставеност и недоnускане на д искриминация , както и възможността договорите да бъдат
както писмени ,така и устни, Възлож ителят ще nриеме в Сnисъка на изnъ л нените договори да

бъдат включени изnълнени доставки, за които няма nод nисани nисмени договори, но доставки
са извършени и nри устно договаряне.

Що се отнася до доказателствата за и зnълнен ие на договорите, изброени в списъка, в т.З.З от

Съдържанието на Заявлението за участие в nредва рителния nодбор, възложителят,отчитайки
сnецификата на предмета на nоръчката е nосочил , че,изnълнението на това условие се доказва
с удостоверение съдържащо информацията по чл.51 ал.4 ЗОП.

