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Относно: запитване с вх.№ 28-00-244//08.07.2010г.  и запитване с вх.№ 28-00-

259//08.07.2010г. по документация за ОП 00803-2010-0001 

 

Във връзка с разпоредбата  на чл. 29 от ЗОП, Община Кубрат прави следните 

разяснения по документацията за участие в горепосочената обществена поръчка: 

Въпрос 1: Документите – препоръки /референции/, договори за строителство и 

други, чиито вид не е изрично указан в Документацията за участие, в какъв вид следва 

да бъдат приложени в офертата – като „заверено от участника копие” или като 

нотариално заверено копие, респ. оригинал; 

Отговор: Документите следва да бъдат приложени като заверено от участника 

копие. 

Въпрос 2: Следва ли да се изготвят на този етап и да се приложат към офертата 

план за безопасност и здраве, мерки за опазване на околната среда и описание на 

системата за самоконтрол и управление на качеството на участника; 

Отговор: Не е необходимо. 

Въпрос 3: При изчисляване размера на гаранцията за участие в процедурата 

следва ли върху сумата, посочена в обявлението да бъде начисляван ДДС, т.е. да се 

счита, че гаранцията за участие е в размер равен на сбора от посочената сума в 

обявлението за поръчката и ДДС /20%/ върху сумата; 

Отговор: Върху сумите определени в Документацията за участие като гаранция 

за участие не следва да се начислява ДДС. 

Въпрос 4: За изпълнение на изискването посочено в т. 1 на „Минимални 

изисквания” от т. ІІІ.2.3. на раздел ІІІ на Обявлението за обществена поръчка, може ли 

вместо копие от Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа 

/акт обр. 15/ да бъдат представени други доказателства доказващи приемането на 

обекта от възложителя /приемо-предавателен протокол/, тъй като в отделни случаи за 

извършената подобна дейност, по преценка на възложителя на поръчката /община/, не е 

съставян акт обр. 15, а е изготвен приемо-предавателен протокол. 

Отговор: Изискването по т. 1 „Минимални изисквания” от Раздел ІІІ.2.3. 

„Технически възможности” от Обявлението за обществена поръчка се доказва с копие 

от Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа /акт обр. 15/. 

Въпрос 5: Следва ли към офертата да се представят сертификати и декларации за 

произход и съответствие на материалите, които участникът предлага да се използват 

при изпълнение на поръчката; 

Отговор: Не. 

Въпрос 6: Следва ли в офертата да бъде приложен списък на целия персонал, 

предвиден да участва при изпълнение на настоящата обществена поръчка /включително 

и работниците/; 

Отговор: Участникът следва да приложи списък на технически лица, 

включително на тези, отговарящи за контрола на качеството.  

Въпрос 7: На всеки от екземплярите от офертата – оригинал и копие, следва ли 

да бъде посочено /изписано/, че са оригинал и съответно копие; 

Отговор: Да. 

Въпрос 8: Как следва да бъдат поставени и подадени екземплярите от офертата, 

когато участникът участва и по двете обособени позиции от поръчката: 
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1.1. за всяка от обособените позиции трите плика „А”, „Б”, „В” се поставят в 

отделен общ плик, надписан по указания начин като се подават два самостоятелни и 

независими един от друг общи пликове с оферти по всяка от обособените позиции; 

1.2. пликовете „А”, „Б”, „В” за всяка от двете обособени позиции на поръчката 

/общо 6 броя/ се поставят в един общ плик за двете обособени позиции, надписан по 

указания начин; 

2.1. всеки от пликовете „А”, „Б”, „В” следва да съдържа оригинала и копието на 

съответните документи за плика /поставени в отделни папки в плика/; 

2.2. всеки оригинал и всяко копие трябва да бъдат поставени в отделен плик, 

съответно: плик „А” – оригинал, плик „А” – копие, плик „Б” – оригинал, плик „Б” – 

копие и т.н.; 

Отговор: Когато участникът подава оферти по двете обособени позиции за всяка 

една обособена позиция се подава отделна оферта – плик «А», плик «Б», плик «В». 

Трите  плика се запечатват в един общ непрозрачен плик (Голям плик) /кутия/кашон 

надписан съгласно т. 6.2.3 Запечатване от Указанията за участие. 

Всеки от пликовете „А”, „Б”, „В” следва да съдържа оригинала и копието на 

съответните документи за плика /поставени в отделни папки в плика/. 

Въпрос 9: С оглед изпълнение изискването за номериране на всички страници на 

документите в офертите, следва ли да бъде поставена номерация и на празните 

страници несъдържащи текст или друга информация /най-често празни гърбове на 

документи/ или е достатъчно да бъдат номерирани само страниците от офертата 

съдържащи информация. 

Отговор: Достатъчно е да бъдат номерирани само листите от офертата, 

съдържащи информация. 

Въпрос 10: Страниците от офертата във всеки от пликовете „А”, „Б”, „В” 

отделна, самостоятелна номерация ли следва да имат /т.е. за всеки от пликовете от 1, 2, 

3…/ или номерацията на документите в плик „Б” трябва да следва номерацията на 

документите в плик „А” и съответно, тази от плик „В” – да следва тази от плик „Б”. 

Отговор: Страниците от офертата във всеки от пликовете „А”, „Б”, „В” следва да 

имат отделна, самостоятелна номерация. 

Въпрос 11: В екземплярите от офертата, представляващи „копие”, достатъчно ли 

е копираните документи да съдържат поставените номера на страниците от офертата 

оригинал или е необходимо, номерацията им да е изписана отделно със свежо мастило. 

Отговор: Достатъчно е копираните документи да съдържат поставените номера 

на страниците от офертата оригинал. 

Въпрос 12: По обособена позиция 1, част І, под част Б, подточка 4 – каква марка 

и хигроскопичния бетон. 

Отговор: БМ 200 

Въпрос 13: По обособена позиция 1, част І, под част В1, подточка 4 – колко см. 

да е замазката; 

Отговор: 4 см. 

Въпрос 14: По обособена позиция 2 – може ли да ни изпратите допълнителна 

информация за раздел 5600 от ТС, раздел 5500 от ТС, раздел 5400 от ТС, раздел 5700 от 

ТС, раздел 5800 от ТС и раздел 4200 от ТС. 

Отговор: С изискванията на раздел 5600 от ТС, раздел 5500 от ТС, раздел 5400 

от ТС, раздел 5700 от ТС, раздел 5800 от ТС и раздел 4200 от ТС можете да се 

запознаете от Техническа спецификация - 2009 на Агенция „Пътна инфраструктура” на 

интернет адрес: www.napi.government.bg/files/DOWNLOAD/Techn_secification.pdf 

 Въпрос 15: Съгласно т. 13 от Раздел ІV в „Указания за участие в обществената 

поръчка” освен документи, удостоверяващи образованието и професионалната 



квалификация на ръководните служители и тези които отговарят за извършване на 

строителството, трябва ли да представяме и доказателства – копия от договори, 

трудови книжки и др. документи за всеки един от тях или тези доказателства се 

отнасят само за техническите лица, които ще участват в изпълнението на поръчката. 

 Отговор: Документи, удостоверяващи образованието и професионалната 

квалификация се представят за лицата, които отговарят за извършването на 

строителството. 

 

 

За Кмет на община Кубрат 

съгласно Заповед №605/07.07.2010г. 

ОСМАН ЧАУШ 

 

 


