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ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ №3

Относно: Постъпили искания за разяснения по обществена поръчка с предмет „Доставка на
реактиви, химикали, материали, консумативи, опитни животни и фураж по Договор
№BG05M20P001-2.009-0019-С01“

Въпрос 1: Относно обособена позиция 6, подпозиция 6.1 “pBABE-neo-hTERT плазмид”, той се
предлага на специална цена за академични организации, каквато Вие сте. За целта обаче се
изисква регистрация от Ваша страна на сайта на организацията с идеална цел, която го
разпространява, както и директното му получаване от Вас. Бихте ли го направили?
Отговор: Възложителят има задължение да се регистрира на Портала за обществени поръчки,
поддържан от Агенцията за обществени поръчки. Това си задължение Възложителят е
изпълнил. Всички научни организации в Република България се регистрират в Регистър на
научните дейности, поддържан от НАЦИД съгласно Инструкция № 1/15.12.2017 г. на МОН.
Възложителят има регистрация като научна организация в посочения регистър и не е
необходимо да се регистрира в други регистри.
Въпрос 2: Относно обособена позиция 6, подпозиция 6.16 “Кит за изолиране на ДНК, за
идентификация на микроорганизми от видове Acidithiobacillus ferrooxidans и Leptospirillum
ferrooxidans” Не откриваме не само в каталозите на нашите регулярни доставчици, но и въобще
в интернет пространството китове за изолиране конкретно на тези 2 микроорганизма. Бихте ли
приели кит за изолиране на ДНК от микроорганизми ВЪОБЩЕ?
Отговор: Възложителят ще приеме еквивалентна алтернатива на посочената подпозиция.
Въпрос 3: Относно обособена позиция 6, подпозиция 6.17 “Кит за PCR анализ, за
идентификация на микроорганизми от видове Acidithiobacillus ferrooxidans и Leptospirillum
ferrooxidans”, не откриваме подобен кит в интернет пространството, бихме могли да предложим
кит за PCR и кит за qPCR доколкото разбирам и двата се използват. Специфичните праймери,
които биха направили кита насочен към тези точно микроорганизми обаче, както и самият
метод
са
патетно
защитени
с
патент
US20070054300
(https://patents.google.com/patent/US20070054300) на чилийската фирма Biosigma SA и ако ние
ги предложим то това би било нарушение на законите за интелектуалната собственост. Има ли
Възложителя информация за съществуването на такъв кит, тъй-като невъзможността да
оферираме дори 1 от подпозициите в 6-та обособената позиция би означавало невъзможност да
оферираме цялата позиция?
Отговор: Възложителят ще приеме еквивалентна алтернатива на посочената подпозиция. Ще
допусне до класиране оферти по дадена обособена позиция, които съдържат предложения за
всеки един артикул от съответната обособена позиция.
----------------------------------------------------------------------------- w w m ;, enfunds. b e - ---------------------- -----------------------------------------------------Проект BG05M 2OP001-2.009-0019-С01/02.06.2017г., финансиран от Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен раст еж “, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и
инвестиционни фондове.

1

О П Е Р А Т И В Н А П РОГР Л МЛ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

Въпрос 4: Във връзка с обявената открита процедура, бихме искали да направим следното
запитване по Обособена позиция № 6 - Реактиви и консумативи за молекулярна биология, 6.14
и 6.15.
Моля, да уточните дали ще приемете еквивалентни алтернативи на посочените позиции.
Отговор: Възложителят ще приеме еквивалентни алтернативи на посочените подпозиции 6.14 и
6.15.

* заличен подпис - лични данни – чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД (Закон за защита на личните данни).
заличен печат на ИЕМПАМ-БАН – търговска тайна – чл. 37, ал. 1 ЗЗК (Закон за защита на
конкуренцията).
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