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ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: постъпило писмо запитване относно обществена 
поръчка с предмет :“Ремонт на пътища и тротоари на 

територията на община Макреш по обособени позиции

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА

С настоящето писмо Ви даваме следните разяснения във връзка с 
постъпилите запитване , а именно

Въпрос 1. В раздел II ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ от тръжната 
документация е записано следното: „При изпълнение на строителството 
следва да се спазва приложената към настоящата документация Техническа 
спецификация, която е одобрена от възложителя.“ При обстойното 
разглеждане на Тръжната документация не се открива приложена техническа 
спецификация.

Да считаме ли, че допълнително ще бъде приложена Техническата 
спецификация към тръжната документация?

Отговор: Техническата спесификация е приложена под Образец 
№5,като е допусната техническа грешка н указанията и не е отразено, че е 
Предложение за изпълнение на поръчката.Но в приложенията към указанията 
е посочена.

Въпрос 2. В раздел IV. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО, точка 
2.5 Техническо предложение е записано следното: „документа се изготвя по 
образец на Възложителя и съдържа:

- предложение за изпълнение на поръчката /обр. № 1.1 и обр. № 1.2/, в 
съответствие с техническите спецификации и изискванията на 
възложителя;
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- декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор 
/съдържа се в обр. № 1.1/;

- декларация за срока на валидност на офертата /съдържа се в обр. №
1. 1/ ;

- декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, 
свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила 
на заетостта и условията на труд /съдържа се в обр. № 1.1/.
В приложените към тръжната документация образци на документи 
отсъстват образците посочените по-горе, а именно - обр. № 1.1 и обр. 
№  1.2.
Молим, Възложителя да посочи кои точно образци да бъдат попълнени 

във връзка с изпълнение на раздел IV. ПРЕДСТАВЯНЕ НА 
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО, точка 2.5

Отговор : Допусната е техническа грешка в документацията в Раздел 
II и да се чете, че предложението за изпълнение не е образец №1.1 и 
образец 1.2, а е образец №5,която е приложена в документацията. 
Декларацията за съгласието е клаузите на договора да се чете вместо 
образец №1.1 образец №3,който е приложен в документацията.
Декларацията за срока на валидност на офертата да се чете вместо 
образец №1.1 образец №4,който е приложен в документацията публикувана 
на сайта на общината. Декларацията за спазване задълженията свързани с 
данъци и осигуровки, опазване на околната среда,закрила на заетостта и 
условията на труд не се съдържа в образец №1.1 а в Образец№7, който е 
приложен в документацията на сайта на общината.

Възпрос 3. В образец № 5 „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ПОРЪЧКАТА“ в указанията за попълване на т. 2 „Декларираме, че ще 
изпълним дейностите по обществената поръчка посочени в документацията 
за участие, а именно:.... е записано следното:
............Организацията за изпълнение следва да отговаря на изискванията на
възложителя, посочени в техническата документация и спецификация, на 
действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и 
стандарти, и да е съобразена с предмета на поръчката и проектната 
документация...........“

................Линейният график за изпълнение на поръчката трябва да бъде
съобразен с Инвестиционният проект.......“

От така написаното, става ясно, че към тръжната документация следва 
да бъде приложена проектна документация към отделните обособени 
позиции, обект на настоящата обществена поръчка.
Да считаме ли, че допълнително ще бъде приложен Инвестиционен проект 
към Тръжната документация?



Отговор : Допусната е техническа грешка и няма инвестиционни 
проекти за обособениет позиции и с оглед характера на дейностите.

Въпрос 4. В раздел V КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА
ПОРЪЧКАТА,точка 2.

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА е посочена 
методиката за „ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ 
КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА (КИП)“
Съгласно посочените критерии за изчисление на Показателят за оценка на 
Предложението за изпълнение на поръчката, предоставено от участника в 
неговата техническа оферта, става ясно как ще се оцени КОНЦЕПЦИЯТА ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА (КИП) С 20 т, 40 т, 60 т и 80 т.
Не са изяснени обаче изискванията, на които трябва да отговаря 
Предложението за изпълнение на поръчката, предоставено от участника в 
неговата техническа оферта за да бъде оценено със 100 точки.

Отговор :Посочени са точките, които всеки член след като се запознае 
с техническото предложение за изпълнение за всяка обособена позиция може 
да оцени, обобщената оценка от индивидуалните оценки на всуеки член на 
комисията се изчислява по посочената формула в докумантацията.

КМЕТ НА ОБЩИНА МАКРЕШ

ИВАН КАМЕНОВ


