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----rФJ.-f{,JJ:;a·ifJtЙa.rвъзлaгaнe на обществена поръчка с публична покана по 

реда на гл. Ва от ЗОП с предмет: "Доставка на изчислителна техника и 
офисоборудване/1 за нуждите на 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 Nr! 

64727109.08.2013 г., публикувана в РОП под номер 9037888 

ВЪПРОС: 

След прочитане на документацията към публична покана за участие в 
обществена поръчка по реда на гл. Ва от ЗОП с предмет: "Доставка на 
изчислителна техника и офисоборудване/1 за нуждите на 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. възникна следният въпрос: 

Каква е банковата гаранция за участие? Никъде не е упоменато на каква 
стойност е и образеца, който се изисква за нея не отговаря с този, които е 
приложен в документацията. 

ОТГОВОР: 

За изпълнението на предмета на тази поръчка от Изпълнителя не се 
изисква банкова гаранция по нито една от обособените позиции поради 
ниската им прогнозна цена. Т.2.6 от Гл.VI на Документацията е невалидна . 
Тя е следствие от техническа грешка при подготовката на Документацията. 

Поради същата грешка номерата на образците описани в т . т. 2.7-2.11 от 
Гл.VI следва да се четат: 

В т. 2. 7 вместо "Образец 7" да се чете "Образец 6; 

В т. 2.8 вместо "Образец 8" да се чете "Образец 7; 

В т. 2. 9 вместо "Образец 9" да се чете "Образец 8; 

В т. 2. 1 О вместо "Образец 1 О" да се чете "Образец 9; 

В т. 2. 11 вместо "Образец 11" да се чете "Образец 1 О. 

При подготовка на офертите от Участниците за валидни да се считат 
номерата, надписани върху самите Образци. 
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гр. Варна 


