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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:
Изискват ли се доказателства за техническите характеристики иа машините или
оборудването?
Отговор:
Да, изискват се и това изрично е посочено в тръжната документация (вкл. Обявление на
стр. 11). Доказателствата са необходими предвид факта, че не е възможно по друг начин да се
удостовери посочените от Възложителя минимални изсквания - производителност, капацитет
и възможност на машините и оборудването, с което кандидата заявява, че ще изпълнява
поръчката.
По Въпрос № 2:
Какъв е „съответния начин" за доказване?
Отговор:
Това е по преценка на кандидата и може да бъде „служебна книжка", „паспорт",
„официална информация от производител или Вносител".
По Въпрос № 3:
Изисква ли се Приложение №11, №11.1, №11.2 и №11.3 да бъдат попълнение и
приложени за Обособена позиция №3?
Отговор:
Приложение №11 се попълва по отделно за всяка една от обособените позиции в
поръчката. За Обособена позиция №3 е необходимо само да се изброи екипа, който ще се
занимава с изпълнението на поръчката. Тук не важи изсискването екипа да не се да се повтаря
с този на Обособена позиция №1 или №2. Необходимо е единствено да се попълни, без да
покрива изискванията задължителни за Обособена позиция №1 и №2, изброени в
документацията. За Приложения №11.1, №11.2 и №11.3 същото важи, да бъдат попълнени за
всяка една от обособените позиции по отделно. Ако са налице препоръки за изпълнението на
ремонт по четвъртокласна пътна мрежа, те също следва да се приложат за Обособена позиция
№3.

По Въпрос № 4:
Дали се касае за техническа грешка отчитането на опреции по т.7 „Възстановяване на
хоризонтална пътна маркировка" и по т.8 „Почистване на храсти и дървета в сервитута на
пътя" от Обособена позиция №3, че отчитането ще се извършва в линейни метри?
Отговор:
Касае се за техническа грешка и следва кандидатите да оправят предложенията си за
дейности по т.7 „Възстановяване на хоризонтална пътна маркировка" и по т.8 „Почистване на
храсти и дървета в сервитута на пътя" от Обособена позиция №3 в квадратни метри.
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