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Изх. №К – 5216#1от 04.07.2017г.
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-5216 от 30.06.2017 г.
Уважаеми г-жи и г-да,
Във връзка с постъпило запитвене на 29.06.2017 г. в 17:50 часа, заведено в деловодната система
на Община Силистра с Вх. № К-5216/30.06.2017 г., на основание чл. 33, ал.2 и 4 от ЗОП, правя следните
разяснения:
1. В техническата спецификация по Обособена позиция №1 в изискванията към Лазерен
принтер има критерий за 24 (двадесет и четири) месеца гаранционно обслужване. При така описаните
технически параметри, няма модел на пазара към настоящия момент, който да има 24 месеца
гаранция.
Устройствата, които можем да предложим и които са релевантни на изискванията разполагат с
12 месеца гаранция.
Бихте ли приели Лазерен принтер с 12 месеца гаранционен срок за поддръжка?
ОТГОВОР:
Възложителят ще приеме Лазерен принтер с 12 месеца гаранционен срок за поддръжка

Д-р Юлиян Найденов _______п________
Кмет на Община Силистра

Съгласували:
1. Радостина Радева, Ст. експерт „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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