ОБЩИНСКА

АДМИНИСТРАИИЯ-СИТОВО
Тел. 086/88-22-13

7583,с.Ситово
ул."Трети март" № 72

Обпзяг СШОВО Сялпгтрек:*» област]

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:
На стр.30 в текста над 6.2.4 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". Приложение 9 се
попълва за всяка една от обособените позиции по отделно. Единствено изискването е да не се
повтарят строителните машини и техническо оборудване за Обособени позиции №1 и №2. За
Обособена позиция №3 няма такова изискване да не се повтаря някоя от изброените машини в
Обособена позиция №1 или Обособена позиция №2.
По Въпрос № 2:
Инвентарната книга ще бъде приета като доказателство за данните, които се съдържат в
нея. Там не се посочва информация за техническите характеристики на машините или
оборудването изисквани от Възложителя. Същите трябва да бъдат доказвани по съответния
начин.
По Въпрос № 3:
Възложителят изисква попълването и прилагането на Приложение №9 и Приложение
№11 за Обособена позиция №3.
По Въпрос № 4:
В документацията за участие в Раздел XV. Гаранции за участие и за изпълнение на
договора и обезпечения в т.95 е допусната техническа грешка в размера на гаранциите за
участие в процедурата. Гаранциите за участие да се четат от Обявлението публикувано в АОП
в Раздел III, т.Ш.1.1)Изискуеми документи и гаранции: Гаранцията за участие в обществената
поръчка се представя от участника в процедурата и е в размер на 13 940 лв (тринадесет хиляди

деветстоти и четиридесет лева) при участие за цялата поръчка. По обособени позиции в
размери, както следва:
Обособена позиция № 1: „Рехабилитация на улици в населени места от Община Ситово,
Област Силистра" е в размер на 10 000 лв (десет хиляди лева);
Обособена позиция № 2: „Благоустрояване на с.Искра, с.Босна и с.Любен, Община
Ситово, Област Силистра" е в размер на 2 790 лв (две хиляди седемстотин и деветдесет лева);
Обособена позиция № 3: „Рехабилитация и ремонт на четвъртокласна пътна мрежа в Община
Ситово" е в размер на 1 150 лв ( хиляда сто и петдесет лева).

