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Въпрос 1: 

 

„Съгласно  техническите изисквания по Обособена позиция № 1 (стр. 16 от 

документацията за участие) и обособена позиция № 2 (стр. 19 от документацията за 

участие) участникът гарантира „извънгаранционна поддръжка на Оборудването - не по-

малко от 5 (пет) години след изтичане на гаранционния срок“: 

1. Моля Възложителят да потвърди, че осигуряването на извънгаранционно 

обслужване на оборудването, предмет на обществената поръчка, е свързано единствено 

със задължение за надлежното му сервизиране (отстраняване на дефекти във 

функционирането и/или замяна на дефектирали компоненти) за посочения период, като 

разходите за извършването му не се включват в ценовото предложение на участниците. 

2. Моля Възложителят да потвърди, че предложената от участниците цена за 

изпълнение на предмета на обществената поръчка /и по двете обособени позиции/ 

включва всички разходи по доставка и гаранционно обслужване на оборудването за 

изисквания период от 3 години.  

3. Моля Възложителят да потвърди, че стойността на гаранцията за изпълнение на 

договора, предназначена за обезпечаване на гаранционното обслужване, се 

освобождава в срок до 5 работни дни след изтичането на 3- годишния срок на 

гаранционната поддръжка, а не включва и 5- годишния срок на извънгаранционна 

поддръжка. 

  

Разяснение по Въпрос 1:  

 

По точка 1: 

Съгласно част II. Технически изисквания, т. А., т. 3.3. и т. Б., т. 3.3., участникът 

осигурява „извънгаранционна поддръжка на Оборудването - не по-малко от 5 (пет) 

години след изтичане на гаранционния срок“. Потвърждаваме, че извънгаранционната 

поддръжка, включва надлежно сервизиране на доставената техника, като разходите за 

извънгаранционната поддръжка  не се включват в ценовото предложение на 

участниците. 

 

По точка 2: 

Съгласно част II. Технически изисквания, т. А., т. 3.1., респективно  т.  Б., т. 3.1. е 

поставено изискването за „Безплатна гаранционна поддръжка – не по-малко от 3 

(три) години от датата на подписване на приемо-предавателния протокол за приемане 

на доставката по договора“, като „Всички дейности и разходи по получаване, 

транспортиране, ремонтиране и връщане на повредената техника, по време на 

гаранционния срок се поемат от Изпълнителя“ (част II. Технически изисквания,                     

т. А., т. 3.2.3., респективно   т.  Б., т. 3.4.). 

 

По точка 3:  

На стр. 11 от документацията, в точка 3 със заглавие: „Условия и размер на 

гаранцията за изпълнение на договора, условия и начин на плащането й“, Възложителят 

e посочил, че стойността на гаранцията за изпълнение на договора, предназначена за 

обезпечаване на гаранционното обслужване, се освобождава в срок до 5 работни дни 

след изтичането на 3-годишния срок на гаранционната поддръжка. 

 

Въпрос 2: 

 

„Съгласно Образец № 1 Оферта, Техническо предложение за участие в обществена 

поръчка по Позиция 1 и Образец № 1 Оферта, Техническо предложение за участие в 
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обществена поръчка по Позиция 2, в т. 2  Възложителят изисква описание на 

техническото предложение за изпълнение на поръчката в табличен формат. Моля 

Възложителя да поясни какво следва да бъде съдържанието на всички колони в 

табличния формат на образеца.“  

 

Разяснение по Въпрос 2:  

 

Съгласно Образец № 1 на Оферта по позиция 1 Възложителят изисква описание на 

техническото предложение за изпълнение на поръчката, съгласно ЧАСТ II. 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ, т. 4. Техническа спецификация, т. 4.1. Основни 

изисквания; т. 4.2. Функционални изисквания; т. 4.3. Минимални технически параметри 

и т. 4.4.  Изисквания за експлоатация от документацията.  

Съгласно Образец № 1 на Оферта по позиция 2 Възложителят изисква Описание на 

техническото предложение за изпълнение на поръчката, съгласно ЧАСТ II. 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ, т. 4. Техническа спецификация от документацията на 

Възложителя:от документацията.  

Възложителят разяснява, че участникът трябва да: 

1.  Посочи конкретният модел на оборудването, което предлага; 

2.  Опише подробно, точка по точка в табличен вид, съответствието на 

предложението си на всички изисквания на  Техническите спецификации, като посочи 

конкретни стойности на параметри, където е приложимо.  

 

Въпрос 3: 

 

„Във връзка с поставеното изискване в т. 3.1. „Участникът/производителят да 

прилага система за управление на качеството, съгласно стандарт БДС EN ISO 

9001/2015 или еквивалент с област на приложение на сертификацията по предмета на 

поръчката, което се доказва с валиден сертификат БДС EN ISO 9001/2015 или 

еквивалент за управление на качеството с област на приложение обхвата на дейностите, 

включени в предмета на поръчката“ от III. Критерии за подбор по обособени позиции 1 

и 2. Изисквания и указания, моля Възложителя да потвърди, че не се изисква 

представяне на Сертификат за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 

9001/2015 от производителя“. 

 

Разяснение по Въпрос 3:  

 

Възложителят разяснява, че за участие в процедурата се изисква представяне на 

Сертификат за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001/2015 или 

еквивалент за управление на качеството с област на приложение обхвата на дейностите, 

включени в предмета на поръчката от участника, като уточнението относно 

производител се отнася единствено за случаите, в които участникът е и производител 

на доставяната апаратура. 
 

 


