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J '0 № Ш i 
O: ВСИЧКА/ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

ОТНОСНО: Постъпило запитване с вх. 70-00-=:===/17.03.2017 год. във връзка с 
провеждането на процедура - публично състезание за възлагане на обществена поръчка 
с предмет: „Проектиране, СМР, авторски надзор, доставка и монтаж на оборудване за 
изпълнение на проект: "Подобряване качеството на образователния процес в 
Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство "Св.Георги 
Победоносец" - гр.Костинброд" по Проектно предложение BG16RFOPOO 1-3.002-0029 -
ДБФП№ от ИСУН - BG16RFOPOO1 -3.002-0029-С01, № РД-02-37-272/28.11.2016 г., с 
две обособени позиции: Обособена позиция 1: "Проектиране, СМР и авторски надзор 
за изпълнение на проект: "Подобряване качеството на образователния процес в 
Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство "Св.Георги 
Победоносец" - гр.Костинброд", и Обособена позиция 2: "Доставка и монтаж на 
оборудване за изпълнение на проект: "Подобряване качеството на образователния 
процес в Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство 
"Св.Георги Победоносец" - гр.Костинброд" с Уникален номер на поръчката в РОП № 
00035-2017-0003 и публикации в Профила на купувача на адрес за преписката: 
http://kostinbrod.bg/archives/10378 

РАЗЯСНЕНИЕ 

От: Община Костинброд, с адрес гр. Костинброд, ул. „Охрид" № 1, представлявана от 
кмета Трайко Андреев Младенов, в качеството на Възложител по горепосочената 
обществена поръчка и с правно основание по чл. 180, ал. 1 от ЗОП, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

На основание чл. 180, ал. 1 от ЗОП, Ви предоставяме следните разяснения по 
постъпили въпроси, във връзка с процедура публично състезание за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Проектиране, СМР, авторски надзор, доставка и 
монтаж на оборудване за изпълнение на проект: "Подобряване качеството на 
образователния процес в Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско 
стопанство "Св.Георги Победоносец" - гр.Костинброд" по Проектно предложение 
BG16RFOPOO1 -3.002-0029 - ДБФП№ от ИСУН - BG16RFOP001-3.002-0029-C01, № 
РД-02-37-272/28.11.2016 г., с Уникален номер на поръчката в РОП № 00035-2017-0003, 

Page 1 of 3 

http://www.kostinbrod.bg
mailto:obshtina@kbrod.net
http://kostinbrod.bg/archives/10378


ВЪПРОС №1: В Документацията на обществената поръчска, чрез публично 
състезание, стр.4, част I - Обща информация, т.4. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ПОРЪЧКАТА: 

„Срокът за изпъление по Първа обособена позиция от поръчката не може да 
бъде по-кратък от 20 календарни дни за проектиране и не по - кратък от 120 
календарни дни за строителство." 

В Приложените образци към документацията на стр.24, т.2.1. Срок за 
проектиране е цитирано: 

Забележка: Срокът за изготвяне на работен проект не може да бъде по-малък от 
25 календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на проектирането следва да бъде 
цяло число!" 

Моля, с оглед констатираното разминаване на посочените срокове в двата 
документа от приложената документация, уважаемият Възложител да посочи какъв да 
бъде минималния срок за изготвяне на Работен проект. 

ОТГОВОР 1: В Документацията на обществената поръчска, чрез публично 
състезание, стр.4, част I - Обща информация, т.4. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ПОРЪЧКАТА: 

„Срокът за изпъление по Първа обособена позиция от поръчката не може да 
бъде по-кратък от 20 календарни дни за проектиране и не по - кратък от 120 
календарни дни за строителство." е правилно посочен. 

В Приложените образци, към документацията Приложение № 3, т.2.1. Срок за 
проектиране, след отстраняване на явна техническа грешка, е : Забележка: Срокът за 
изготвяне на работен проект не може да бъде по-малък от 20 календарни дни. 
Предложеният срок за изпълнение на проектирането следва да бъде цяло число!" 

Документацията е вярна и не се променя. Съгласно Част VI ДРУГИ, стр.74 от същата, 
при несъответствие, документите са със следния приоритет: 

>Решение 

> Обявление 

> Технически спецификации 

> Проект на договор 

> Документация 

> Образци 

За неуредените в настоящата документация въпроси се прилагат 
разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагана на Закона 
за обществените поръчки и приложимите разпоредби на действащото законодателство 
на Република България. 
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ВЪПРОС 2: В Документацията за обществената поръчка чрез публично 
състезание не е посочено изискване за извършване на оглед на обекта. Ще бъде ли 
възможно извършване на оглед на обекта от Участниците в публичното състезание? 
Ако е възможно да се извърши оглед на обекта, моля Уважаемият Възложител да 
посочи подробна информация, относно извършването на огледа (ден, час, лице за 
контакт и т.н.), както и необходимо ли е да бъде попълнена декларация за извършен 
оглед на обекта? 

ОТГОВОР 2: Възложителят няма изискване за извършване на оглед на място на 
обекта. Възможно е извършване на оглед на обекта от Участниците в публичното 
състезание. Оглед може да се заяви писмено, на адреса обявен за кореспонденция 
предходен ден от планирания от участника, съгласно РАЗДЕЛ VII. 
КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ от 
Документацията, стр.62, както следва: 
1. Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с 
настоящата процедура, са в писмен вид. 2. Участникът може да представя своите 
писма и уведомления в "Център за информация и услуги на гражданите" 
(деловодството) на Възложителя, намиращо се в град Костинброд 2230, ул. „Охрид" 
№ 1, всеки работен ден от 08,00 до 17,00 часа, лично или чрез пълномощник, по факс, 
по пощата или куриерска служба, или по електронен път при условията и по реда на 
Закона за електронния документ и електронния подпис." Лице за контакт, във връзка 
заявен оглед на обекта е инж. Габриела Георгиева, с адрес и координати за 
комуникация, определени в Обявлението, Раздел 1.3, в гр.Костинброд, ул.Охрид №1, 
телефон: +35972168703, факс: +35972168777. На място ще бъде попълнена 
декларация за извършен оглед на обекта. Огледа на обекта не дава предимство пред 
останалите кандидати и това обстоятелство няма да бъде вземано предвид при 
преценка на офертите. 

Трайко Андреев Младенов 
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