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Изх.№.6584#1 от 01.08.2014г.

До
Заинтересованите лица
по обществена поръчка
публикувана в АОП с ID 9032237

Относно: Запитване с Вх.К-6584 от 30.07.2014г. за обществена поръчка с предмет за участие в
обществена поръчка за възлагане, чрез публична покана с предмет:
„Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор при следните обособени
позиции:
№1.„Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна
подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие”
№2.„Представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа”.

Уважаеми дами и господа,
Във връзка с постъпило запитване по указания за участие в горепосочената обществена
поръчка, Ви предоставяме следните разяснения:
Въпрос №1: В т. 8.11 от Указания за участие по обществената поръчка е посочено следното
изискване:
„Към техническото предложение за изпълнение по обособена позиция №1, участникът прилага
заверено копие на Удостоверение, издадено/заверено от Комисията за регулиране на съобщенията, за
актуалното покритие (в %) на мрежата на участника, отнасящо се/издадено за периода 01.01.2014 30.06.2014г.”
С оглед преустановената практика на Комисия за регулиране на съобщенията (КРС) за издаване на
удостоверения/служебни книжки, съдържащи данни за покритие на мрежите на операторите с писмо с
изх. №12-01-1750/04.04.2014г. по описа на КРС и предвид желанието ни да отговорим най-пълно на
изискванията, заложени в документацията за участие в процедурата, моля възложителят да потвърди, че
ще приеме като доказателство, декларация от Участник в процедурата, съдържаща стойности за
актуалното покритие (в %) на мрежата на участника, отнасящи се за периода 01.01.2014 - 30.06.2014г.”
Отговор: Възложителят ще приеме декларация, съдържаща стойности за актуалното покритие (в %)
на мрежата на участника, отнасящи се за периода 01.01.2014 - 30.06.2014г., само при условие, че
участника приложи като доказателство заверено копие на документ, издаден от Комисия за регулиране
на съобщенията (КРС) удостоверяващ ……………..
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Въпрос №2: В т. 7.1 от Указания за участие по обществената поръчка е посочено следното
изискване:
„Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик лично от участника или от упълномощен от
него представител, по куриер или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес”
Моля Възложителят да уточни, следва ли техническото и ценовото предложение на Участника да
бъдат предоставяни в отделни запечетани, непрозрачни пликове с надпис «Предложение за изпълнение
на поръчката» и плик с надпис «Предлагана цена», поставени в общия плик «Оферта».
В случай, че Участник желае да подаде оферта за повече от една обособена позиция, моля
възложителят да уточни, следва ли броят на пликовете «Предложение за изпълнение на поръчката» и
«Предлагана цена», да съответстват на броя бообени позиции, за които Участникът желае да подаде
оферта”
Отговор: Техническото и ценово предложение на Участника, не следва да бъдат предоставяни в
отделни запечетани, непрозрачни и надписани пликове.Техническото и ценово предложение се прилагат
към общите документи на участника в реда по който са описани в Списъка по т. 8.1.
Предвидени са отделни образци за техническо и ценово предложение за всяка от обособените
позиции на обществената поръчка, така че ако Участник желае да подаде оферта за повече от една
обособена позиция, то за всяка от позициите се прилага съответния образец на техническо и ценово
предложение.
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