ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
Относно: Документация за участие в обществена поръчка с предмет: „Дейности за
информация и публичност и логистично обезпечаване на предвидените обучения и
прояви на консултиране на политики със заинтересованите страни по проект №А10-1350/20-02-2012 г. "Координиране на местни политики в област Ловеч за устойчиво
развитие и просперитет”
Въпрос:
„Във връзка с т. 2.7 и т. 2.10 от Указания към участниците за реда и условията за
провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет
„Дейности за информация и публичност и логистично обезпечаване на предвидените
обучения и прояви на консултиране на политики със заинтересованите страни по
проект №А10-13-50/20-02-2012 г. "Координиране на местни политики в област Ловеч за
устойчиво развитие и просперитет”, има ли право участникът да изпрати офертата си с
куриерска служба (например ЕКОНТ или СПИДИ),както предвиждат т 2.10, или трябва
да се спазят изискванията за подаване, посочени в т. 2.7, а именно лично, чрез
упълномощен представител, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка?“
Отговор:
Офертата се представя от участника или упълномощен от него представител
лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Следва да се има
предвид, че „Български пощи“ ЕАД не е единствения оператор, предоставящ пощенски
услуги. Няма пречка офертата да бъде предоставена по пощата с обратна разписка чрез
друг такъв оператор.
Въпрос:
„Във връзка с посочения в т. 2.7 от Указания към участниците срокът за подаване
на офертите за участие е 17.00 часа на 28.06.2012 г., а в т. IV.3.4. „Срок за получаване
на оферти или заявления за участие“ от Обявление за обществена поръчка,
публикувано на интернет страницата на Областна администрация Ловеч и на
Агенцията за обществени поръчки посоченият срок е 17.00 часа на 27.06.2012 г. Кой от
цитираните е меродавният краен срок за подаване на офертите за участие: 27.06. или
28.06.2012 г.?“
Отговор:
Офертите за участие следва да бъдат представени в срок до 17.00 часа на
27.06.2012 г., както е посочено в т. IV.3.4. „Срок за получаване на оферти или
заявления за участие“ от Обявление за обществена поръчка.

