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ДО 
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

Относно: Постъпило запитване с вх. №70-00-420/02.12.2015г., във връзка с 
провеждането на обществена поръчка, чрез публична покана с предмет: 
„Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа 
за нуждите на Община Костинброд", с уникален номер в РОП 
№9048221/27.11.2015г., 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 от ЗОП 

Уважаеми дами и господа, 

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

съгласно Раздел I „Общи условия", т.5.2. от Указанията за участие на обществената 
поръчка: „Цените да бъдат посочени в лв. без ДДС, с точност до трети знак след 
десетичната запетая" 

и 

съгласно Раздел III „Методика за определяне на комплексна оценка на офертите", в 
таблицата, т. 2- С2 Цена на първоначална такса свързване при повикване, в лева без 
ДДС- до 0.11 лв. вкл,- 10т. 

Първи въпрос: С точност до кой знак след десетичната запетая следва да бъдат 
посочени цените? 

Втори въпрос: Какъв е максималния брой точки по показател С2? 

Отговор на първи въпрос: Възложителя приема цените да бъдат посочени в лв. без 
ДДС, с точност до трети знак след десетичната запетая" 
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Отговор на втори въпрос: Възложителя приема максималния брой точки по 
показател Сг да е 15 (петнадесет) точки (до 0.11 лв. вкл.- 15т.) 

С УВАЖЕНИЕ: ...П..П... 

ТРАЙКО МЛАДЕНОВ 
кмет на община Костинброд 

Изготвил: ...П... 
Ангел Милчев- юрисконсулт 
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