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ЦЕНТЪР 5А АДМИНИСТРАТИВНО ОбСЛУЖВАКЕ
До всички
кандидат-участници

В община Несебър е постъпило Запитване с вх.№Н 1-ОА1-62/06.12.2014г.по процедура
„Доставка на канцеларски материали, материали за работа с деца и офис консумативи
за нуждите на Община Несебър и второстепенните разпоредители", на което отговарям
както следва:
Въпрос 1: В Приложение №2 за позиция №34 сте изискали да се оферира „тиксо
хартиено", като в техническите параметри е записано да е „безцветно". Моля да
уточните дали е допусната техническа грешка, тъй като не съществува хартиено
тиксо с такава характеристика?
Отговор: има допусната техническа грешка. Параметъра"безцветно'^се отнася за
техническата характеристика на въпросния артикул.

Въпрос 2: В Приложение №2 за позиция №41 сте изискали да се оферира „Папка джоб
стандартна европерфорация, формат А4, 50бр. в пакет, прозрачни", мерна единица
брои.Стандартната търговска опаковка на този артикул е пакет от ЮОброя.Моля
да уточните какво да се оферира по тази позиция-цена за един джоб или цена за
опаковка от ЮОбр.
Отговор: Следва да се оферира количество единична цена за мерна единица брои
артикул, т.е цена за един джоб, като единична стойност и обща крайна сума в
зависимост от подаденото прогнозно количество.

Въпрос 3: В Приложение №2 за позиция №71 сте изискали да се оферира „Ролка
етикетен принтер" като в техн. Параметри е записано да е „термо лента". Може
ли да уточните параметрите на артикула?
Отговор: В случая се изисква консуматив за устройство „ВКОТНЕК ()Ь 500".

Въпрос 4: В Приложение №2 за позиция №41 сте изискали да се оферира "Принтерна
хартия" като в техн. Параметри е записано да е „трипластова цветна". Може ли да
поясните точните размери на принтерната хартия?
Отговор: 240-11-3/цветна/

Въпрос 5: Във връзка с уточнение на Възложителя, консумативите да са „нови,
оригинални, нерициклирани, неупотребявани и да са в производство на съответната
марка техника", Изисква ли се, за доказване на това обстоятелство, участниците да
представят оторизационни писма от производителите на съответната марка
техника.
Отговор.'Участниците да представят оторизационно писмо от производителя
или от официален представител на производителя на съответната марка
консумативи за офис техника, удостоверяващо правата за разпространение и
продажба на стоките предмет па настоящата обществена поръчка или
оторизационно писмо от дистрибутор, ведно с документ от производителя от
съответната марка техника, доказващ правата на дистрибутора::*^
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