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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, алЛ и ал.2 от ЗОП правя следните разяснения и
уточнения:
По Въпрос № 1:
Възложителят ще приеме за сходен оборот, оборота от „рехабилитация и ремонт на
улици в населени места".
По Въпрос № 2:
За Обособена позиция №1 и №2, трябва да се направят два отделни графика за
изпълнение на СМР.
По Въпрос № 3:
Възложителят има предвид за пускане в експоатация „оборудване и съоръжения"оборудването, техниката небходими за работата, кога ще бъдат доставени на място, къде ще
бъдат разположени и кога ще бъдат пуснати в експоатация (в кой ден на коя от улиците, или
част от улицата ще бъдат разположени), както и кога се предвиждат да почнат стрителните
работи.
По Въпрос № 4:
Възложителят изисква наличието на акредитирана лаборатория. В Документацията за
участие в 31.10.1 е изписано „в т.ч. обектова строителна лаборатория". Възложителят има
предвид на място, фирмата изпълнител да има налично полево оборудване за взимане на проби
и след това тяхното изпитване в акредитирана лаборатория.
По Въпрос № 5:
Начинът на номерация на Плик №2 и Плик №3, да бъде продължаващ, т.е. ако в Плик
№1, номерацията на документите съдържаши се в него приключва на 35, то в Плик №2 трябва
да продължи със следващото число, а именно 36. Същото важи и за Плик №3.
По Въпрос № 6:
Възложителят в обявлението изисква представяне на : Нотариално заверено копие на
Удостоверение за регистрация в Централния професионален регистър на Камарата на
строителите за изпълнение на строежи от Втора група, Ш-та категория или еквивалентен
документ да бъде представен в Плик №1 - „Документи за подбор".

По Въпрос № 7:
Възложителят изисква заверено копие „Вярио с оригинала, подпис и печат" на
сертификат ISO 9001:2008 (или еквивалентен сертификат) и ISO 14001:2004 (или еквивалентен
сертификат) с обхват сходен с предмета на поръчката (строителство, рахабилитация,
реконструкция и основен ремонт на пътища от I до III клас на РПМ, общинска пътна мрежа и
пътни съоръжения), издадени от органи, установени в други държави членки или други
доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и за опазване на околната
среда, с обхват сходен с предмета на обществената поръчка- документите се поставят в Плик
№1: „Документи за подбор".
По Въпрос № 8:
На стр. 29 в текста над 6.1.4.2. от документацията за участие е изписано „При съставяне
на офертата участникът е длъжен да представи образец - Приложение №11 за обособените
позиции по отделно. За Обособена позиция 3 не е необходимо да се доказват горе изписаните
изисквания за ръководен екип, който ще отговаря за изпълнението на обществената поръчка".
Възложителят ще приеме в Образец Приложение №11, да бъде добавено „Обособена позиция
№... и наименование".
По Въпрос № 9:
На стр.30 в текста над 6.2.4 и над 6.2.5 от документацията за участие е изписано - „В
случай, че участник участва за Обособена позиция №1 и №2, при съставянето на офертата си е
длъжен да представи образец - Приложение №9 за всяка една от обособените позиции по
отделно. В случай, че една или няколко от предложените строителни машини и техническо
оборудване за изпълнение на обществената поръчка се повтаря в образец Приложение №9 за
Обособена позиция №1 и №2, участникът ще бъде отстранен. Техническото оборудване за
изпитване и изследване, с което ще се осигурява контрол на качеството на изпълнените
строителни и монтажи работи може да се представи за повече от една обособена позиция" и „В
случай, че участник участва за Обособена позиция №1 и №2 в съставянето на офертата си е
длъжен да представи образец - Приложение №9.1 по отделно. Приложение №9.1 не е
приложимо за Обособена позиция №3.
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