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Изх. №К – 5062#1 от 27.06.2017г.
До
Заинтересованите лица
В обществена поръчка с предмет: „Закупуване и доставка на офис техника” във
връзка с осъществяване на проект ,,Помощ за изготвяне на стратегия за МИРГ на
Община Силистра” финансиран по процедура BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна
помощ за стратегии за ВОМР“ на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020
г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и
рибарство по обособени позиции
ОП1 – Закупуване и доставка на офис техника
ОП2 – Доставка на канцеларски материали
ОТНОСНО: Искане за разяснение по чл.33, ал.1 от ЗОП, Вх. № К-5062 от
23.06.2017 г.
Уважаеми г-жи и г-да,
Във връзка с постъпило запитвене с Вх. № К-5062/23.06.2017 г., на основание
чл. 33, ал.2 и 4 от ЗОП, правя следните разяснения:
1. В Техническата спецификация по Обособена позиция № 1: „Закупуване и доставка
на офис техника“ в изискванията към Компютърна конфигурация има изискване
„вградени тонколони“.
Това изискване се покрива от много малко маркови конфигурации, но
посочената пределна цена е твърде ниска, за да бъде предложена маркова
конфигурация. Бихте ли приели конфигурация с комплект външни тонколони?
ОТГОВОР:
Възложителят ще прием е конфигурация с комплект външни тонколони.
.
2. В Техническата спецификация по Обособена позиция № 1: „Закупуване и доставка на
офис техника“ в изискванията към Компютърна конфигурация е посочено изискване за
„инсталирана лицензирана операционна система и офис пакет“ .
ОТГОВОР:
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Възложителят няма да предоставя операционна система и офис пакет. Същите
трябва да се включат в цената на компютърната конфигурация. Операционната система
за инсталиране да е Windows 10 или еквивалент.
3. В Техническата спецификация по Обособена позиция № 1: „Закупуване и доставка
на офис техника“ в изискванията към Консумативи за лазерен принтер – тонер е
посочено следното количество: „Брой: 3 бр.; Брой копия: мин. 2 500 бр. на касета;“
Моля да уточните консумативът, който имате предвид за цветния лазерен
принтер ли е и какво имате предвид под 3 броя? Цветните принтери имат стандартно
4 броя касети по една за всеки цвят – черна, синя, жълта и червена. Ако предложим
по една касета за всеки цвят трябва да оферираме 4 броя касети.

ОТГОВОР:
Допусната е техническа грешка в Техническата спецификация, относно броя на
касетите. Моля да се приеме, че касетите за цветния принтер трябва да са четири
съответно със следните цветове – черен, жълт, червен, син.

Денка Михайлова
За Кмет на Община Силистра
Съгл. Заповед № ЗК-1111/26.06.2017 г.
Съгласували:
1. Татяна Стоянова, Нач. отдел „ИП”
2. Николай Николов, Директор Дирекция „Правна”
Изготвил:
Ирина Николова, Гл. експерт „ОП”
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