Въпроси и отговори, които могат да имат отношение към участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет:
„Доставка на компютърна и офис техника, финансирана от Програма ФАР по проект BG 2005/017-353.10.05 – Подготовка за бъдещото
управление на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
№

Въпроси

Отговори

1

Фирма “X” е участник в открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърна и
офис техника, финансирана от Програма ФАР по проект BG
2005/017-353.10.05 – Подготовка за бъдещото управление
на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Според указанията за участие в горепосочената процедура,
всеки участник трябва да предостави нотариално заверено
копие на сертификата си по ISO 9001:2000 и копия на
сертификата по ISO 9001:2000 на производителите на
предложената компютърна и офис техника.
Фирма “X” е производител на компютърната техника, която
ще бъде предложена в тази тръжна процедура и в същото
време е участник в тръжната процедура. Като производител
на компютърна техника, нотариална заверка на сертификата
по ISO 9001:2000 на фирма „Х” не е необходима в случая.
Нещо повече, като производител на гореспоменатата
техника, нотариална заверка на този сертификат не може да
бъде направена. Фирма „Х” е сертифицирана по ISO
9001:2000 и същият сертификат е само в електронна форма.
Това отхвърля възможността да бъде направена нотариална
заверка на сертификата по ISO 9001:2000.
Във връзка с гореописаният случай, моля дайте
понататъшните си инструкциите.

Съгласно точка 15.3 от „Указания за подготовка на офертата” като
минимално изискване е посочено, че сертификат ISO 9001:2000 на
участника се представя като нотариално заверено копие, а сертификат
ISO 9001:2000 на производителя/ите - само копие с гриф „Вярно с
оригинала”. Във Вашият случай, след като сте и производител на
компютърната техника и участник в тръжната процедура, следва да
представите нотариално заверено копие на сертификат 9001:2000.
Съгласно точка 39 от „Указания за подготовка на офертата” офертите
се представят в писмен вид, на хартиен носител. Документи в
електронна форма няма да бъдат разглеждани.
Напомняме Ви, че съгласно точка 11 от „Указания за подготовка на
офертата”, участникът трябва да се придържа точно към условията,
обявени от Възложителя.
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