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Изх. №РД-12-29/20.01.2020г.

СЪОБЩЕНИЕ

До
Участниците и всички заинтересовани лица в процедура възлагана по реда
на ЗОП – публично състезание под номер в РОП към АОП - 00875-2019-0003, с
предмет:

„Доставка на лабораторна апаратура за нуждите на Аграрен
университет – Пловдив – по шест обособени позиции“

Относно: Писмени разяснения по смисъла на чл.180, ал.2 от ЗОП
Уважаеми г-жи и г-да,
На 17.01.2020г. са постъпили въпроси за даване на разяснения по
документацията на гореописаното публично състезание:
Въпрос 1:
Във връзка с горепосочената обществена поръчка, бихме искали да Ви помолим за
уточнение относно критериите за подбор и по-конкретно по точка 3.3. –
Технически и професионални способности. Моля изяснете значението на
забележката:
Под „еднакъв или сходен предмет” следва да се разбира, за:
1.ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
БИОХИМИЧНА ПОТРЕБНОСТ ОТ КИСЛОРОД – АВТОМАТИЗИРАНА СЪС 6
БР. ГНЕЗДА;
2.ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 – ХЛАДИЛЕН ТЕРМОСТАТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ
НА БПК;
3.ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 – РОТАЦИОНЕН ВАКУУМ ИЗПАРИТЕЛ;
4.ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4 – АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА
ЕКСТРАКЦИЯ НА МАЗНИНИ СЪС 6 БР. ГНЕЗДА;
5.ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5 – КЛАТАЧНА МАШИНА С ПЛАТФОРМА С 12
ГНЕЗДА, ;
6. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6 – КОЛБОГРЕЙКА;
Следва ли да разбираме, че участниците трябва да са извършили доставки на
конкретните продукти според (обособената позиция) или необходимо е да са
доставяли сходна лабораторна апаратура? Възложителят ще приеме ли
доказателства за технически и професионални способности доставка на
лабораторна апаратура.
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Отговор:
Да, Възложителят ще приеме, като доказателства за технически и професионални
способности, доставката на лабораторна апаратура.
С Уважение, ………/п/………..
Ректор: проф. д-р Христина Янчева
Подписите в този документ са заличени на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от
Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ Регламент относно защитата на данни).

