ДОМ ЗА МЕДИКО – СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА „СВЕТИ СТИЛИЯН” БЛАГОЕВГРАД

РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ПО ПОВОД ЗАПИТВАНЕ ОТ УЧАСТНИК,
постъпило на имейла на възложителя на 26.09.2016г.

Въпрос 1: Горивото, което сте обявили като желано от Вас ("Дизелово гориво за
отопление S - 0.001%") вече не се продава на българския пазар. Моля да уточните с кой
точно вид гориво следва да бъде заместено, за да оферирам правилния вид гориво?
Отговор:Горивото, за което Възложителят е обявил настоящето публично
състезание е „Дизелово гориво с шифър по ЕКП:02141000042” от листата на Лукойл
България.
Въпрос 2:Моля да дефинирате ясно от коя точно цена желаете да получите
отстъпка/надценка при формиране на нашето ценово предложение. Може би става дума
за отстъпка/надценка от едровата цена на производителя Лукойл България?!
Отговор: В точка 6.2.1. Критерий за възлагане, от документацията, възложителя
е уточнил, че критерият за възлагане е „най-ниска цена”, както и че до оценка по този
показател се допускат само оферти, които съответстват на условията за изпълнение на
обществената поръчка. На оценяване подлежи предложената от участника Надценка/
отстъпка на 1000 литра дизелово гориво за отопление. Надценката/отстъпката на 1000
литра касае обявената цена по ценовата листа на Лукойл България, база Лукойл –
Нефтохим към датата на подаване на заявленията за участие.
Въпрос 3. Какви доказателства очаквате да получите за извършените цитирам:
"10 (десет) дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата
поръчка (посочен в решението за откриване) за последните 3 (три) години от датата на
подаване на офертата.За идентични или сходни с тези на настоящата поръчка се
приемат дейности в областта на извършване на доставки на горива."?
Отговор: В точка 3 от документацията -

Критерии за подбор възложителя е
посочил, че : Участникът следва да е изпълнил най - малко 10 (десет) дейности с предмет
и обем, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка (посочен в решението за
откриване) за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата. За идентични
или сходни с тези на настоящата поръчка се приемат дейности в областта на извършване
на доставки на горива. За доказване на изискването по т.3.1. участникът представя:
Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на поръчката,
изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата с
посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за
извършената доставка. Списъкът се попълва по приложения към документацията за
обществена поръчка образец – ЕЕДОП (част IV, буква В, т.1б).
Доказателство за извършена доставка е всеки подходящ според участника
документ, удостоверяващ извършена доставка на горива /договор, удостоверение за
изпълнен договор от получателя на доставката и прочее/ В този пункт Възложителя не

изисква точно определен документ, а е предоставил на участниците възможност за
самостоятелна преценка за подходящ такъв, стига от съдържанието му да се
удостоверява доставката на горива от участника към друг получател.

Възложител:
/Д-р Атанаска Туджарова – Директор/

