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ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
РАЗЯСНЕНИЯ
по реда на чл. 189 от ЗОП
Във връзка с постъпило писмено искане с вх. № 70-00-132/23.03.2017г., съгласно
условията на Глава двадесет и шест от ЗОП по обществена поръчка с предмет: "Изготвяне
на Анализ разходи-ползи към проектно предложение по процедура BG16M10P002-2.002
„Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и
на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци", за нуждите на
общините от Регионално сдружение за управление на отпадъците на регион
Костинброд", публикувана в РОП с уникален номер ID9062365 от дата 15.03.2017 г., на
основание чл. 189 от ЗОП 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
В искането е изложено следното:
„В техническата документация по процедурата, в т.ч. и в представената методология за
оценка, Възложителят реферира към цели, дейности и резултати, които твърди, че са
посочени в Техническата спецификация по същата процедура. Същевременно в цялата
документация, Възложителят не е представил своето виждане или дефиниция за тези
компоненти на поръчката. Във връзка с това поставяме следния:
Въпрос: Къде в документацията Възложителят е записал целите, дейностите и
резултатите по изпълнение на консултантската услуга предмет на процедурата. В случай, че
Възложителят е пропуснал да ги посочи по технически или други причини, моля да се
предостави информация под формата на допълнителни указания".
Отговор: В Техническата спецификация към документацията за обществената поръчка,
Възложителят ясно указва, че анализ „Разходи-ползи", следва да се съобрази с изброените в
същата европейски и национални законодателни актове и указания, в които са упоменати
целите, дейностите и резултатите при изготвяне на анализ на разходите и ползите.
С УВАЖЕНИЕ:
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