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НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛИЦА
ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ
В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР
НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО НА
3 /ТРИ/ ОБЕКТА В ОБЩИНА СИТОВО"

ОТНОСНО: Постъпило запитване
На основание чл.29, ал.1 и ал.2 от ЗОП правя следните разяснения и
уточнения:
По Въпрос № 1;
В документацията за участие в процедурата е допусната техническа грешка.
Възложителят изисква в 6.Технически възможности и/или квалификация, в т.6.1.1. е записано:
„За Обособени позиции №1 и №2 - общо за последните 5 (пет) години, считано до датата на
подаване на офертата, да е изпълнил поне 2 (два) договора за строителство, сходни с предмета
на обществената поръчка (строителство, рехабилитация, реконструкция и основен ремонт на
пътища от I до III клас от РПМ, общинска пътна мрежа и пътни съоръжения)". Следва да се
чете така, както е изписано в обявлението в АОП в Раздел П.2.3)дясна страна: „За обособени
позиции № 1 и № 2 - общо за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на
офертата, да е изпълнил поне 2 (два) договора за строителство, сходни с предмета на
обществената поръчка (строителство, рехабилитация, реконструкция и основен ремонт на
пътища от I до III клас от РПМ, общинска пътна мрежа и пътни съоръжения)". Изпълнителят
трябва да е изпълнил - общо за последните 3 (три) години поне 2 (два) договора за
строителство, сходни с предмета на обществената поръчка.
По Въпрос № 2:
В документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка
по чл. 14, ал. 3, т.1 от ЗОП с предмет: "Определяне на изпълнител за строителството на 3 /три/
обекта в Община Ситово" в т. 6. Технически възможности и/или квалификация, в т. 6.1.2. е
записано, че участникът трябва да има възможност да осигури оборудване за изпълнение на
обществената поръчка, включително за изпитване и изследване, с което ще се осигурява
контрол на качеството на изпълнените строителни и монтажни работи - строителни машини и
техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка за всяка една от обособените
позиции по отделно.
В т. 6.2.3. е записано:
„списък-декларация (по образеца - Приложение № 9) на техническото оборудване за
изпълнение на обществената поръчка, включително за изпитване и изследване, с което ще се
осигурява контрол на качеството на изпълнените строителни и монтажни работи (строителни
машини и техническо оборудване) по т. 6.1.2, вкл. Асфалтосмесителни инсталации,
Трошачно-сортировъчни инсталации (кариерни стопанства) и Акредитирана строителна
лаборатория. Възложителя има впредвид, че Асфалтосмесителни инсталации, Трошачносортировъчни инсталации (кариерни стопанства) и Акредитирана строителна лаборатория,
могат да се представят за повече от една обособена позиция.

По Въпрос № 3:
Необходимо е да се докаже основанието за ползване (собственост, наем, лизинг,
предварителен договор, друго основание, конкретизирано от участника) на строителни
машини и техническо оборудване по т. 6.1.2, вкл. Асфалтосмесителни инсталации, Трошачносортировъчни инсталации (кариерни стопанства) и Акредитирана строителна лаборатория с
надлежно подписани договори, документи удостоверяващи собствеността на съответния обект
(заверени с „Вярно с оригинала"). В случай, че обектите са наети се прилага фотокопие на
договор за наем, предварителни договори в който да е удостоверено, че те са предоставени за
срока на поръчката.

По Въпрос № 4:
Необходимо е доказване на основанието за ползване (собственост, наем, лизинг,
предварителен договор, друго основание, конкретизирано от участника) на строителните
продукти, които ще бъдат доставени за изпълнение на обществената поръчка с документи.
Прилага се фотокопие на договор, предварителни договори (заверени с „Вярно с оригинала"),
в който да е удостоверено, че строителните продукти ще бъдат предоставени за срока на
поръчката.

По Въпрос № 5:
В Приложение № 1 „Списък на документите, съдържащи се в офертата" са описани
документи, които са изискуеми при сключване на договор за обществената поръчка, а
именно: Банкова гаранция за изпълнение (по Приложение №15) и Гаранция авансово
плащане (по Приложение 18). Тези Приложения са задължителен Образец при сключване на
Договор за възлагане на обществената поръчка. Към датата на подаване на офертата, не е
необходимо тяхното попълване и представяне в Плик №1, както е посочено в Приложение №
1. „Списък на документите, съдържащи се в офертата".

По Въпрос № 6:
В Приложение № 1 „Списък на документите, съдържащи се в офертата" е записано, че
Декларация за запознаване с обекта (по Приложение 10) се прилага в Плик № 1 „Документи
за подбор", а в документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена
поръчка в Раздел IX. Съдържание на офертата, е записано:
„30.2. Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката", в който се
поставят документите по чл. 56, ал. 1, т. 7 и т. 9 от ЗОП, свързани с изпълнението на
поръчката, съобразно избрания от Възложителя критерий и посочените в документацията
изисквания - документите по т. 31. 10. (вкл. т. 31.10.1., т. 31.10.2. и т. 31.10.3.)."
„31-Ю.2. Декларация за запознаване с обекта (Приложение № 10)." Възложителят
изисква Декларация за запознаване с обекта (Приложение № 10) да бъде приложена при
подаване на офертата в Плик №1 - „Документа за подбор".

