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ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
Относно: Постъпило запитване с вх. №70-00-100/07.03.2017г., във връзка с
провеждането на процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публично
състезание с предмет: Избор на изпълнител за изготвяне на доклад за
съответствие на инвестиционен проект и осъществяване на независим
строителен надзор по време на изпълнение на проект: „Подобряване качеството
на образователния процес в ПГВМСС „Св. Георги Победоносец" - гр.
Костинброд", по Договор за безвъзмездна помощ с № от HCYH-BG16RFOP0013.002-0029-С01 и №РД-02-37-272/28.11.2016г., по оперативна програма „Региони в
растеж"
2014-2020г.,
процедура
BG16RFOP001-3.002
„Подкрепа
за
професионалните училища в Република България", приоритетни оси
„Регионална образователна инфраструктура", публикувана в РОП с уникален
номер в - №00035-2017-0002 и публикации в Профила на купувача на адрес:
http://kostinbrod.bg/archives/10327, 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:
Въпрос: Описаните приложения в Списък на документите, съдържащи се в офертата
(Образец №1), не отговарят като номера на образците, които са приложени в
документацията за участие? Моля за пояснение кое е водещо?
Отговор: В документацията за участие, номерата на образците, които са посочени са
водещи и достоверни. В Списък на документите (Образец №1) е допусната явна
техническа грешка при изписване на номерата на образците.
С УВАЖЕНИЕ:
ТРАЙКО МЛАДЕН
Кмет на община

1

