ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

ОТНОСНО: Разяснение по повод постъпило искане по чл. 180 от ЗОП, във връзка с
провеждане на обществена поръчка по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП с предмет:
„Доставка и монтаж на нова, неупотребявана система за електронни реклами с
технология LED за нуждите на Българската федерация по волейбол"
Уважаеми дами и господа,
На електронния адрес, посочен за връзка в обявата за обществена поръчка на
Българска федерация по волейбол, на 08.11.2018 г. е постъпило искане за разяснение по
условията на обществената поръчка на основание чл. 180 от ЗОП /предоставено без
редакция по-долу/.
На основание чл. 180, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, предоставяме
следните разяснения:
Въпрос 1:
Искане
за допълнителни
разяснения:
В техническата
спецификация
е посочен размер на кутията 500х1000мм и общ
размер на екрана 70м².
Допустимо ли е да бъдат предложени кутии с отклонение до ±5% от зададените
размери, тъй като посоченият размер не кореспондира с производствените стандарти на
LED модулите?
Отговор 1:
Размерът на системата – предмет на обществената поръчка, и на модулите ѝ,
кореспондират с един от най-широко застъпените при съвременното производство на
системи със светодиодни модули при преобладаващото мнозинство от производители.
Съответно
размерите
на
кутиите/сандъците
кореспондират
както
с
производствените стандарти, така и със зададените параметри на системата.
Следователно отговор на посочения въпрос е:
Отклонение до ±5% от така зададените размери на кутиите/сандъците не е
допустимо, като участникът следва да има предвид, че може да посочи еквивалентен
начин/метод за транспортиране и съхраняване на системата и отделните ѝ модули,
съгласно техническата спецификация, стига същият да гарантира лесното, бързо и най-вече
безопасно преместване на системата, пазещо я от повреда и/или нараняване.
Въпрос 2:
Предвид подаденото количество 70м² и размери на кутията, за да се гарантира
предвидената дължина на системата за електронни реклами, т.е. 70 л.м., може ли да
предложим система за електронни реклами с технология LED с дължина мин. 70 л.м. и
размери на една кутия 500х1000мм с допустимо отклонение ±5%?

Отговор 2:
Размерите, зададени в поръчката, са свързани с изискванията на Международната
федерация по волейбол (FIVB) и Европейската конфедерация по волейбол (CEV) за размери
на рекламни пана около терен, респективно – на системи за електронни реклами със
светодиодни модули. Същите размери определят общата дължина реклами, които могат
да бъдат разположени около игрището, която дължина е фиксирана спрямо други размери,
посочвани като изисквания от FIVB и CEV, при провеждането на международни състезания.
Промяна в размера с ±5% (или с 5 см на метър) би означавало натрупване на промяна и
дисонанс спрямо пълните размери на рекламните площи, изисквани от FIVB и CEV.
Следователно отговор на посочения въпрос е:
Система с дължина мин. 70м² и размери на една кутия с отклонение ±5% от посочените
параметри, не отговаря на техническата спецификация, посочена в обществената поръчка.

Утвърдил: /п//п/*
*Заличени данни, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

СТАНИСЛАВ НИКОЛОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛ

