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ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

Относно: Постъпило запитване с вх. №70-00-131/23.03.2017г., във връзка с 
провеждането на процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публично 
състезание с предмет: Проектиране, СМР, авторски надзор и 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 BG16RFOP001-3.002-0029 по договор за предоставяне безвъзмездна 
помощ с № от HCYH-BG16RFOP001-3.002-0029-C01, №РД-02-37-272/28.11.2016г., 
с две обособени позиции: 
Обособена позиция 1: Проектиране, СМР, 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", публикувана в РОП с уникален номер в - №00035-
2017-0003 и публикации в Профила на купувача на адрес: 
http://kostinbrod.bg/archives/10378, 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. 180, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

На основание чл. 180, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, Ви предоставаме следните 
разяснения по постъпил въпрос, във връзка с процедура публично състезание по 
възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, както следва: 

В искането е изложено следното: 

Съгласно т. 6.4 на стр. 51 от Документация за обществена поръчка чрез 
публично състезание с предмет: Проектиране, СМР, авторски надзор и 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" се изисква „Валидно 
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разрешение, издадено на основание чл.129, ал.1, ал. 2, т. 4 и ал. 3 от Закона за 
вътрешните работи (Обн. ДВ.бр. 53 от 27 юни 2014г.) за поддържане и обслужване на 
противопожарни системи и съоръжения или еквивалент" 

Въпрос: Необходимо ли е представянето на такъв документ на този етап за 
Обособена позиция 1? 
Отговор: При подаване на офертата участникът декларира съответствието с този 
критерий за подбор, като попълва част IV. „Критерии за подбор", раздел А „Годност", 
т. 2 в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). За доказване на 
тази техническа и професионална способност участникът представя при условията на 
чл. 67, ал.5 и 6 от ЗОП Разрешение, издадено от Директора на ГДПБЗН или 
оправомощено от него лице, т.е. Възложителя може да изисква от участниците и 
кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез 
които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за 
законосъобразното провеждане на процедурата, както и преди сключване на договора 
за обществената поръчка Възложителя изисква от избрания изпълнител да 
предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основания за 
отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за 
подбор. 

С УВАЖЕНИЕ: 
ТЕОДОРА ГОГОВА 
За Кмет на община Костинброд 
Съгласно Заповед с МРД-05-109/2 
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