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Изх. №К – 5109#1от 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-5109 от 27.06.2017 г.
Уважаеми г-жи и г-да,
Във връзка с постъпило запитвене с Вх. № К-5109/27.06.2017 г., на основание чл. 33, ал.2 и 4 от
ЗОП, правя следните разяснения:
1. Предвид факта, че от техническата спецификация на Консумативите за лазерен принтер –
тонер, не става ясно дали се има предвид три комплекта от по 4 тонер касети, тъй като при цветните
лазерни принтери, освен черна касета, трябва да се закупят още три за трите основни цвята (жълто,
синьо, червено), или се има предвид 3 бр. от конкретен цвят, бихме искали да помолим за
допълнителни пояснения!

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”
------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------------------Проект „Помощ за изготвяне на стратегия за МИРГ на Община Силистра“, финансиран от Програмата за
морско дело и рибарство, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и
рибарство.
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