ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
относно открита процедура за възлагане
на обществена поръчка с предмет
ДОСТАВКА НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ ЗА ПРИРОДЕН ГАЗ И
КОМУНИКАЦИОННИ УСТРОЙСТВА ПО ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Уважаеми дами и господа,
По-долу Ви представяме отговор на поставен въпрос от заинтересовано лице относно
откритата процедура:
Въпрос: „Моля, за Вашето разяснение относно част от техническата спецификация по
горецитираната процедура, а именно: раздел II Условия за допускане предложенията на
кандидатите до оценка, т.1, където е записано „Да бъдат производители или
упълномощени представители на даден производител на продуктите по смисъла на Закона
за техническите изисквания към продуктите”.
Това означава ли, че до оценка ще бъдат допуснати единствено предложения на
производители от Европейския съюз, извършили оценяване на съответствието на
продуктите или упълномощени представители на производител извън територията на
Европейския съюз, които са упълномощени да действат от негово име за изпълнение на
задълженията му, свързани с пускане на пазара и/или пускането в действие на продукти
на територията на Европейския съюз?
Ще бъде ли допуснато до участие предложение, изготвено от нашата компания, която е
„търговец” по смисъла Закона за техническите изисквания към продуктите, а именно
„физическо или юридическо лице, участващо в процеса на реализация на продуктите,
което ги предлага безплатно или срещу заплащане, след като те вече са били пуснати на
пазара” и дистрибутор за България на производител от Европейския съюз, изпълнил
задълженията си, свързани с пуска на пазара?”
Отговор: Поставеното изискване от Възложителя в раздел II, а именно участниците "да
бъдат производители или упълномощени представители на даден производител на
продуктите по смисъла на Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП)” би
било изпълнено от представляваното от Вас дружество при следните условия:
1. Ако представляваното от Вас дружество е търговец или дистрибутор, представлява
производител, установен на територията на Европейския съюз и същевременно този
производител не участва самостоятелно в обществената поръчка с отделна оферта. В този
случай търговецът/ дистрибуторът трябва да изпълнява изискванията на чл. 4а и чл.4б от
ЗТИП (обн. ДВ бр. 86 от 1999 г. , посл. изм. ДВ бр. 14 от 2015 г.) или
2. Ако представляваното от Вас дружество е упълномощен представител на производител,
установен извън територията на Европейския съюз. В този случай дружеството следва да
е упълномощен представител за изпълнение на дейности по съответните модули съгласно
Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за
измерване (обн. ДВ, бр. 80 от 2006 г., посл. изм. ДВ бр. 50 от 2014 г.). Необходимо е да
се представи писмено пълномощно, като в него изрично следва да бъдат посочени
действията, които упълномощеният представител може да извършва.
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