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Всички заинтересовани лица

Разяенение J$t 2

Относно: Квалификационна система с предмет: ".Щоставка на промишлена и
енергетична армаryра", реф. Лb КС 08/2017г.
Уважаеми Господа,
Във връзка с постъпило запитване и на основание чл. 33 от ЗОП, правим следните
разяснения по процедурата.

Въпрос

ЛЪ 1:
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Моля за Вашето поясвете по т. 3,З.2.3. от Технически и професионални способности на
кандидатите,, ,, Изdелtаtпа Da са серmuфuцuранu оm aKpedttmupa+u лLlL|а за конmрол ll{l
качесmвоmо, уDосmоверяваtцLl съоmвеmсmвuепо uм с посоченumе cпeцucPttKcttltttt tt-,ttt
сrпанdарtпu. Проttзвоdumеляm на сmоклImе da прtшаzа clrcmetu за управленuе на ксlчесmвопlо
ISO 9001 l,ulll еквuваленmно.ЗаuнrпересованLlmе ллtца dоказваm съоmвеmсmвuеmо cu L,
Llзuскванllяmа с преdспавяне на серmuфuкапtt, ttзdаdенtt оm акреdumuранч лuL|а, зсl конmро.r!

H(,l

качесmвоmо, уdслсmоверявалцлl съопвепспвuепо на сlпокumе със съоmвепнumе спецuфttксttlutt
ttлu сmанdарmu".

Във връзка с горното, да считаме ли, че изисквате система за Пълно осигуряване на
качеството - Модул ,,Н" тьй като арматурите попадат под изискванията на .Щиректива
2014/68НС (97l9ЗlЕС) за съществените изисквания на съоръжения под налягане, към които
спадат арматурите, и единствено производителят има право на това основание да издава
.Щекларация за съответствие, но не и търговската фирма, Моля да потвърдите изискването си
производителят да притежава това одобрение на система за управление на качеството на

предлаганите продукти lарматури/ - Модул ,,Н", което единствено съответства на
изискванията ви в т. 3.3.2. Технически и професионални способное ги на кандидатите.

отговотr:
Съгласно т. З,З,2,2 от документацията към реф. JФ КС 08/2017г., Възложителят изисква,
ако кандидатът не е производител, същият да предост,lви информация за производителя на
изделията, както и да представи доказателства, че е упълномощен представител на
производителя за територията на Република България.
Модул Н е само една процедурите за пълно осигуряване на качеството, регламентирани
в ,Щиректива 2014l68lEC на европейския парламоЕт и на съвета от 15 май 2014 година за
хармонизиране на Законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на
съоръжения под налягане) реципирана в Наредбата за съществените изисквания и оценяване
на съответствието на съоръженията под налягане. Системата за управление на качеството не
представлява процедура, а е сбор от такива. Същата гарантира, че производителят при
дейностга си се съобразява с изискванията на приложимите за изделията му стандарти и
процедури. Възложителят изисква производителят да прилага система за управление на
качеството ISO 9001 или еквивz}лент, което включва и приложението на Модул Н, но не сапло
на този модул, а и на всички други относими към дейността на производителя, процедури за
осигуряване на ка
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