ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
СОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
Относно:Разяснение по процедура по чл.20, ал.3 от Закона за обществените поръчки
с предмет: Доставка на канцеларски материали, офис принадлежности и копирна хартия по
спецификация за нуждите на Софийска районна прокуратура, по три обособени позиции, както
следва: Обособена позиция № 1 - Доставка на канцеларски материали и офис принадлежности,
Обособена позиция № 2 - Доставка на копирна хартия и Обособена позиция №3 Доставка на
кочани с квитанции, папки за досиета, ролки за калкулатори и кламери“.
УВАЖАЕМИДАМИ И ГОСПОДА,
В Софийска районна прокуратура е постъпило в законоустановения срок искане с вх.
адм. №53 от 15 януари 2018 година, за разяснение по приложението към обявата с адм. №53/2018, по
процедура с предмет: Доставка на канцеларски материали, офис принадлежности и копирна
хартия по спецификация за нуждите на Софийска районна прокуратура, по три обособени
позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - Доставка на канцеларски материали и офис
принадлежности, Обособена позиция № 2 - Доставка на копирна хартия и Обособена позиция №3
Доставка на кочани с квитанции, папки за досиета, ролки за калкулатори и кламери“, със следния
въпрос:
Въпрос:
„Относно Обособена позиция 1, има разминаване в информацията за мострите.
В Спецификация №1 - За Доставка На Канцеларски Материали и Офис Принадлежности в
таблицата са отбелязани мостри21,22 ; 29-38 ; 55-60; 63-66 и 70-71.
След таблицата, като описание за записани номерата на мострите които трябва да бъдат
предоставени,
„По обособена позиция № 1 се изискват мостри за артикули № от 1 до 4 вкл.; 22,23; от 30 до
39 вкл.; от 56 до 61 вкл.; от 64 до 67 вкл.; 71 и 72 вкл., с което се цели да се фиксира качество и
външен вид на артикулите, без да са обвързани с марка или производител“
Моля за информация кой са артикулите за които е необходимо предоставянето на мостра.“
На основание чл. 189 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомявам следното:
При изготвяне на документацията е допусната техническа грешка при изписването на
номерата на артикулите (посочени след таблицата) по спецификация 1, за които се изискват мостри,
поради което участниците следва да приемат и спазят изискването на Възложителя да представят
мостри на артикулите, така като е посочено в спецификация №1.
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