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Изх. № 6063#1/14.07. 2014 г.
До
Лицата, заинтересовани от Обществена поръчка с предмет: “Ремонтни дейности в
Община Силистра по обособени позиции:
Позиция 1.”Ремонтни дейности по настилката на улични платна, в т.ч. тротоари и
благоустрояване, гр. Силистра”;
Позиция 2 „Ремонтни дейности по пътища от общинска пътна мрежа”
Позиция 3 ”Направа на изкуствени неравности по пътното платно с.Айдемир, път ІІІ213, ул. София”.
ОТНОСНО: Постъпило запитване с Вх.№.К 6063 от 11.07.2014 г.

ВЪПРОС 1:
Относно изискването, посочено в Обявлението раздел ІІІ.2.3) Технически
възможности, Минимални изисквания т.2 – изискването за Ръководител обект е „Висше
образование, степен „магистър” или еквивалентна, квалификация строителен
инжевнер, специалност „пътно строителство” или еквивалентна”
Моля Възложителят да посочи специалност еквивалентна на специалността
„пътно строителство”.
ОТГОВОР:
Във връзка с Вашето запитване уточняваме, че се допускат:
 Транспортно строителство
 Железопътно строителство
 И други еквивалентни специалности, свързани с изграждане на пътната
мрежа.
ВЪПРОС 2:
Във връзка с т.15 от Документацията за участие, Възложителят изисква „Офертата,
подредена в посочения по-горе ред, се запечатва в три непрозрачни плика”.
Моля да разясните, следва ли, че Плик №2 „Предложение за изпълнение на
поръчката” трябва да съдържа три запечатани плика, съответно надписани за всяка
обособена позиция, респективно за Плик №3?
ОТГОВОР:
Съгласно на чл.57, ал.2 от ЗОП, документите от офертата се разпределят в три
отделни запечатани непрозрачни плика. Законодателят е поставил това изискване, тъй като
различните документи се разглеждат на различен етап от работата на комисията.
Настоящата обществена поръчка е разделена на три обособени позиции. В т.ІІ.1.8)
Възложителят е предоставил възможност за участие в една или повече обособени позиции.
Респективно всеки участник трябва да направи офертно предложение за всяка обособена
позиция поотделно и да окомплектова документите, спазвайки разпоредбите на чл.57 от
ЗОП.
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В т.15 от Документацията, изискавенето на Възложителя за „три непрозрачни плика”
се отнася за всяко офертно предложение, което участника ще направи за всяка обособена
позиция. В чл. 57, ал.3 от ЗОП е посочено: „Когато участник подава оферта за повече от
една обособена позиция, пликове № 2 и 3 се представят за всяка от позициите. Когато
документи и информация, съдържащи се в плик № 1, са еднакви за две или повече
обособени позиции, по които участникът участва, същите се поставят само в плика по
позицията с най-малък пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на
документите, съдържащ се в пликовете на останалите позиции”. Правната норма е
императивна. Следователно има задължителен характер както за Възложителя, така и за
участниците. Спазвайки разпоредбите на законодателя, Възложителят не е поставил
изискване Плик № 2 и Плик №3 да съдържат запечатани и надписани пликове за всяка
обособена позиция.

Д-р Юлиян Найденов
Кмет на Община Силистра

