Разяснение по документация за участие в обществена поръчка, открита на
основание чл. 187, ал. 1 от ЗОП във връзка с чл. 20, ал. 3 от ЗОП (събиране на
оферти с обява), с предмет “Отпечатване на вестник „Аз-буки“ и на 9 /девет/
на брой научни списания, издавани от НИОН „Аз-буки” през 2018 г. по
обособени позиции“.
На основание чл. 189 от ЗОП, в законоустановения срок, във връзка с
постъпило по електронна поща на 29.01.2018 г. искане за разяснения по
документацията за обществената поръчка в частта й по Обособена позиция № 2
„Отпечатване на 9 /девет/ на брой научни списания“, предоставяме следните
разяснения:

Въпрос № 1
Във връзка с изискванията на Възложителя участникът да
предостави мостра, която да бъде оценявана съгласно т. 7 от „Критерии за
възлагане“ от документацията за участие и с оглед изискването на
Техническата спецификация „всички броеве и тиражи на всички научни
списания следва да бъдат с идентичен формат, който съвпада с формата на
отпечатаните през 2017 г. научни списания на НИОН „Аз-буки“, Ви молим
да предоставите в електронен формат един брой образец на списание, за да
може да се постигне равнопоставеност и недопускане на дискриминация
при класирането на участниците.
Отговор № 1
В Техническата спецификация към документацията за участие са
посочени изискванията към формата на всички научни списания, включени в
Обособена позиция № 2.
Образец на един брой списания, включено в Обособена позиция № 2 е
публикувана в Профила на купувача на НИОН „Аз-буки“ в раздела на
настоящата обществена поръчка, на адрес: https://azbuki.bg/docs
Освен това, на интернет адрес https://azbuki.bg/component/content/article/2uncategorised/124-where се съдържа подробна информация къде можете да
намерите броеве на изданията на НИОН „Аз-буки“.
Въпрос № 2
В техническата спецификация по позиция „Корица на списание“ са
заложени само 210 бр. (тираж за брой), а общият брой на списанията е 2160
бр.
Моля за Вашето уточнение дали става въпрос за техническа грешка и
при изготвяне на офертата към кое количество да се придържаме?
Отговор № 2
В техническата спецификация е посочена позиция „Корица на списание“
единствено с цел конкретизиране на характеристики на отпечатване на корицата
(цветност, вид хартия).

При подготвяне на офертата, включително при попълване на Образец 6
(Ценово предложение) по Обособена позиция 2 е необходимо да бъде посочвана
цена за отпечатване и доставка на един тираж от съответното списание в
неговата цялост (тяло + корица). Същото е в сила и при формиране на общата
предложена цена за тираж и на крайната обща цена.
Въпрос № 3
Моля възложителят да потвърди брой страници в една кола от
техническата спецификация.
Отговор № 2
Една стандартна кола, заложена и в техническата спецификация, съдържа
16 (шестнадесет) страници.

