From: mihaela
Sent: Wednesday, December 16, 2015 9:33 AM
To: sbslavov@abi.bg
Subject: Въпроси по ОП
Уважаеми г-н Славов,
Във връзка с участието ни в ОП с предмет: “Доставка на апаратура, химикали,
консумативи и материали за нуждите на АгроБиоИнститут” за I и I
I етап по проект Реакция на европейските гори и общество на инвазивни патогени
( Responses of European Forests and Society to Invasive Pathogens )
с акроним RESIPATH по програма BiodivERsA2013, възникнаха няколко въпроса
относно неясноти и неточности в нея, а именно:
1.
В т.7.1.5. Декларация за липса на свързаност с друг участник в процедурата в
съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство
по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (Попълва се приложение 6а) - образеца липсва /няма
такова приложение към образците/. Моля да ми я изпратите на имейл.
2.
Приложение № 3б – Декларация за приемане на условията в проекта на договора
я има в приложените образци, но я няма като изискване за прилаганекъм съдържанието
на офертата.
Въпросът ми е: настоящият Образец 6а може ли да изглежда във вид по наше
усмотрение и дали може да използваме образец от друг търг?
Ако трябва да използваме Образец 3б от настоящата документация, какво би било
неговото място?
Моля за Вашето компетентно становище относно зададените въпроси, за което
благодаря предварително!

С уважение,

Mihaela Alexieva
Office Manager
Labexpert Ltd.

Уважаема г-жо Алексиева,
в отговор на Ваше запитване по публикувана публична покана от АБИ с предмет:
“Доставка на апаратура, химикали, консумативи и материали за нуждите на
АгроБиоИнститут” за I и II етап по проект Реакция на европейските гори и общество на
инвазивни патогени ( Responses of European Forests and Society to Invasive Pathogens ) с
акроним RESIPATH по програма BiodivERsA2013, правим следното уточнение
1.
Посочената в т.7.1.5. Декларация за липса на свързаност с друг участник в
процедурата в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по
чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП следва да представите в свободен текст, като в декларацията е
необходимо да се съдържат обсотятелствата посочени в цитираните разпоредби
2.
Приложение № 3б – Декларация за приемане на условията в проекта на договора
, следва да приложите към документите за допустимост на участника.

С уважение,
Гергана Гергова,
юрист

