Изх. № К – 1513#1/ 17.02.2020г.

До: Лицата, заинтересовани от Обществена поръчка с предмет: „Извършване на оценка за
съответствие на работни проекти и упражняване на независим строителен надзор при изпълнение
на СМР по проект „Енергийна ефективност за чист въздух в гр. Силистра“, финансиран по
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.”

ОТНОСНО: Постъпило Искане за разяснение, регистрирано в Деловодството на Община Силистра с
Вх.№.К – 1513 от 13.02.2020г.

Относно търга по обществена поръчка с предмет: „Извършване на оценка за съответствие на работни
проекти и упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР по проект
„Енергийна ефективност за чист въздух в гр. Силистра“, финансиран по Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014-2020г.”
Фирма „Домремонстрой – 99” ЕООД ще играе и за двете позиции на обявената обществена
поръчка.
Въпросът ни е дали документите за всяка позиция в отделен плик трябва да бъдат или в един общ?

Отговор:
Нормата на чл. 47, ал. 3 от ППЗОП изрично сочи и разписва съдържанието на опаковката по чл. 47, ал. 2
от ППЗОП, когато се подава оферта за повече от една обособена позиция.
Горецитираните разпоредби сочат, че документите, свързани с участието в процедурата, се представят
от участника в запечатана (ед.ч.) непрозрачна опаковка.
Съгласно документацията за участие в процедурата Раздел I . Указания за подготовка на офертата:
точка 1. Общи указания: „Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка има
право да представи само една оферта”.
точка 2. Съдържание на офертата: „Офертата се представя на български език в запечатана,
непрозрачна ОПАКОВКА от участника………. Върху опаковката участникът посочва:
наименованието на участника, включително участниците в обединението,
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когато е приложимо;

адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес;

наименованието на поръчката и обособените позиции, за които се подават
документите.
Офертата се представя в общ плик, като върху опаковката се посочва наименованието на
поръчката и обособените позиции, за които се подават документите.

Заличени данни на осн. чл.4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679
д-р Юлиян Найденов
Кмет на Община Силистра
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