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ДО 
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

Относно: Постъпило запитване с их. №70-00-162/01.04.2016г., във връзка с 
провеждането на обществена поръчка, чрез публична покана с предмет: „Основем и 
текущ ремонт, рехабилитацпн на пътища и улици и поддържане на четвъртокласна 
пътна мрежа на територията на община Костинброд", даваме следното: 

РАЗЯСНЕНИЕ 
от 

Община Костинброд, с административен адрес гр. Костинброд, ул. „Охрид" №1, 
представлявана от Трайко Младенов - кмет и гл. счетоводител Анита Кръстанова, в 
качеството на ВЪЗЛОЖИТЕЛ по горепосочената обществена поръчка 

правно основание: чл. 29, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП 

Уважаеми дами и господа, 

На основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП, Ви предоставаме следните разяснения по постъпили 
въпроси, във връзка с процедура по възлагане на обществена поръчка е горепосочения 
предмет, както следва: 

Първи въпрос: Какъв следва да бъде срокът на валидност на офертите, тъй като никъде в 
указанията и поканата не е посочен такъв, единствено на 5 стр. от образеца на Ценовото 
предложение се съдържа текста: „ Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да 
бъде 60 (шестдесет) дни от крайния срок за получаване на офертите и ще остане 
обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок". 

Отговор на въпроса: Срокът на валидност на офертите следва да бъде не по-малко от 60 
(шестдесет) дни. 

Втори въпрос: В Указанията за участие т. 3 Специфични изисквания към офертите е записано 
„ Общият плик трябва да съдържа следното: Плик №1 „Документи за подбор ", в който се 
поставят документите, изисквани от Възложителя по чл. 56, ал. 1, т. 1-6, т. 8 и т. 11-14 от 
ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците" и са изредени всички 
документи, които следва да съдържа офертата, включително техническото и ценовото 
предложения. Това означава ли, че офертата се представя в един общ плик, който съдържа 
вътре друг плик с надпис Плик №1 „Документи за подбор", съдържащ всички документи, 
които се изискват от Възложителя или е допусната техническа грешка. 

Отговор на въпроса: В един общ плик се поставят всички документи за подбор, които се 
изискват от Възложителя, включително техническото и ценовото предложения. 

С УВАЖЕНИЕ: П.П 
ТРАЙКО МЛАДЕНОВ 
кмет на община Костинброд 

Изготвил: П 
Ангел Милчев- юрисконсулт 
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