
ТЪРГОВИЯ, гуризълу) ст1шнки Д
ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ло
УЧАСТНИЦИТЕ
ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ

На основание чл. 29, ал. З от Закон за обществените поръчки и във връзка с
постъпило на 26.03.14 г. запитване по документацията за участие в обществена поръчка -
открита процедура по реда на ЗОП, с предмет „Услуги по техническо обслужване и ремонт
на леки и товарни автомобили, собственост на Община Несебър и второстепенните
разпоредители на общината, както и свързаната с тях доставка па резервни части"

се иравнг следните разяснения но поспшсшпе въпроси:

1. В приложен екземпляр на ,.Примерен списък па резервни части по обособена
позиция № 1 за автомобили на общинската администрация", част от текста в
този списък не се чете и по- конкретно: на стр. З, стр. 5, стр. 6 стр. 8. стр. 9 и стр.
11 О1 цитирания Списък, всички първи редове са отрязани и изобщо не може да
се разбере и разчете наименованието на вписана от Възложителя резервна част
на първите редове от съответните посочени страници.

Разяснение по т. 1 - Уточнение на видовете резервни части както следва:
На стр. 3. първи ред - лагер за фолксфаген „Транспортер" - 1 бр.
На стр. З, втори ред - реле за фолксфаген „Транспоргер" - 1 бр.
На стр. 5, първи ред - крушка за форд ..Транзит" - 1 бр.
Па стр. 5. втори ред - свещи за форд „Транзит" - 4 бр.
На стр. 6. първи ред - лента за хонда СКУ А 7272 ВМ - 1 бр.
На стр. 6, втори ред - болт за хонда СК.У А 7272 ВМ - 1 бр.
На стр. 8. първи ред - филтър маслен за опсл „Всктра" - 1 бр.
На стр. 9 . първи ред - крушка за Ваз 2105 - 2 бр.
На стр. 9 . в гори ред - крушка за Ваз 2105 -5 бр.
На стр. 11, първи ред - масло МХЬ 3 2 за паяк - 3 3 бр.
Па стр. 11. втори ред - бутон стартер за паяк - 2 бр.

2. В раздел III от Предмета на поръчката /стр. 5/ , озаглавен „Изисквания към
кандидата" е записано „Кандидатите могат да участват само за една от обособените
позиции. Същевременно в указанията за подготовка на офертата. Раздел 'IV
„Представяне на офертите, възложителя с предвидил гКогато участника подава
оферта за повече от една обособена позиция, пликове № 2 и 3 се представят за веяка
една от обособените позиции"
Разяснение но т. 2 - В настоящата обществена поръчка Участикът има право да
участва само *а една от обособените позиции. Пс може да участва и за двете.
Условието е записано и в обявлението за обществена поръчка.
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