КОМАНДВАНЕ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ
1606, София бул. „Ген. Тотлебен” № 34

Рег. № 3СВ - 8320 / 09.12.2015 г.
Екз. единствен

СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с класиране на участниците в обществена поръчка с
предмет „Телевизионни приемници”съгласно протокол рег.
№ 3СВ – 8165/02.12.2015 г.

1. Участникът, класиран на първо място „Кооперация Панда” ООД, с
писмо № 300/04.12.2015 г. ме уведоми, че отказва да сключи договор, тъй като
е допусната техническа грешка в предложената от него оферта.
2. До класираните на второ и трето място участници „ОФИС
КОНСУМАТИВИ” ООД и „ПЕРУН ККБ” ЕООД беше изпратено запитване
относно техническото им предложение.
От получените отговори от двамата участници става ясно, че
предлаганите от тях продукти за „Телевизионен приемник Тип 2” не отговарят
на изискването цифровият тунер на телевизионният приемник да поддържа
DVB – T, DVB – C и DVB – S. Предлаганият от двамата участници продукт
поддържа DVB – T и DVB – C, но не и DVB–S. За изпълнение на това
изискване двамата участници предлагат към телевизионния приемник
допълнителен външен цифров тунер, който е включен в цената, която са
предложили.
Това обстоятелство, става ясно едва след като е отправено запитване и
след като комисията за разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите
оферти е приключила своята работа и е изготвила протокол и същият е
утвърден.
В техническото си предложение към офертата, която е разгледана,
оценена и класирана от комисията, двамата участници са декларирали, че
предлаганият от тях продукт отговаря напълно на изискванията на
възложителя обявени в документацията. В техническото предложение не е

посочено, че за изпълнение на изискването за DVB – S, предлаганият
продукт ще бъде доставен с допълнителен външен цифров тунер.
Посочването на некоректна и непълна информация за предлаганият продукт е
заблудило комисията, че офертите на двамата участници отговарят на
обявените технически изисквания и тя е извършила класиране на ценовите им
предложения.
В обявените в документацията технически изисквания за „Телевизионен
приемник Тип 2”, едно от изискването е тунерът на телевизионния приемник
да поддържа DVB – T, DVB – C и DVB – S /това е изискване за
телевизионният приемник/. Никъде не е посочено, че това изискване може да се
изпълни и чрез допълнително устройство към телевизионния приемник.
Допълнително изискване е телевизионният приемник да бъде със стойка за
закрепване на стена.
На основание на гореизложеното може да се заключи, че офертите на
„ОФИС КОНСУМАТИВИ” ООД и „ПЕРУН ККБ” ЕООД, не отговарят на
обявените изисквания по предмета на поръчката и същите няма да бъдат взети
под внимание при предприемане на действия за сключване на договор с
класираните участници.
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