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Изх. № ОП-6(8)/24.11.2014г.

До: Всички заинтересовани лица

ОТНОСНО: Постъпило искане за разяснение във връзка с процедура за възлагане на обществена
поръчка с предмет: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и подобряване на
уличната  настилка  на  с.  Струмяни,  община  Струмяни”, открита  с  Решение  №  ОП  -  6/
13.10.2014  г.  на  Кмета  на  община  Струмяни, обявлението   за   която  обществена  поръчка  е
публикувано в РОП на  АОП, под № 00579-2014-0003.

     УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ  И  ГОСПОДА,

    Във връзка с постъпил въпрос по горе цитираната обществена поръчка, бихме искали да
предоставим на Вашето внимание следните разяснения:

ВЪПРОС 2: 

В декларация ПРИЛОЖЕНИЕ №1, моля да разясните в следните подточки, какво трябва да
се попълни:

1б.  Лицето/ата  по  чл.  47,  ал.  4,  т.  .....  от  ЗОП  (посочва  се  конкретната  точка,  ако  е
приложима), а именно: ............ (посочват се имената на лицата, съобразно приложимата точка на
чл.  47,  ал.  4  от  ЗОП,  вкл.  ЕГН  или  друга  идентифицираща  информация,  съгласно
законодотелството  на  държавата,  в  която  участника/член  на  обединението  е  установен)  не  е
осъждано/не са осъждани с влязла в сила присъда/ реабилитиран/и е/ са (грешното се зачертава)
за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително
изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

(в  случай,  че  за  отделните  лица  има  различие  в  декларираното  обстоятелство
„реабилитиран“, текста следва да се съобрази с това, като се конкретизира за всяко от лицата)л
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2б.  Лицето/ата  по  чл.  47,  ал.  4,  т......от  ЗОП  (посочва  се  конкретната  точка,  ако  е

приложима),  а  именно:.....................  (посочват  се  имената  на  лицата  съобразно  приложимата
точка от чл.47, ал.4 от ЗОП) не е лишено/не са лишени от право да упражнява/т профвсия или
дейност, свързана с извършване на строително-монтажни работи, съгласно законодателството на
държавата, която същия е установен/същите са установени и на която и да е друга държава.

3б.  Лицето/ата  по  чл.  47,  ал.  4,  т.  ......от  ЗОП  (посочва  се  конкретната  точка,  ако  е
приложима), а именно: ......... (посочват се имената на лицата, съобразно приложимата точка на
чл.47,ал. 4 от ЗОП) не е осъждано/не са осъждани с влязла в сила присъда/ реабилитиран/и е/са
(грешното  се  зачертава)  за  престъпление  по  чл.  136  от  Наказателния  кодекс,  свързано  със
здравословните  и  безопасни  условия  за  труд  или  по  чл.172  от  Наказателния  кодекс  против
трудовите права на работниците:

(в  случай  че  за  отделните  лица  има  различие  в  декларираното  обстоятелства
(реабилитиран), текста следва да се съобрази с това, като се конкретизира за всяко от лицата)

4б.  Лицето/ата  по  чл.  47,  ал.  4,  т.  ......от  ЗОП  (посочва  се  конкретната  точка,  ако  е
приложима), а именно: ......... (посочват се имената на лицата, съобразно приложимата точка на
чл.47,ал4 от ЗОП) не е осъждано/не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление по чл.
313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждането на процедури за възлагане на обществени
поръчки.

5б.  Лицето/ата  по  чл.  47,  ал.  4,  т.  ......от  ЗОП  (посочва  се  конкретната  точка,  ако  е
приложима), а именно: ......... (посочват се имената на лицата, съобразно приложимата точка на
чл.47,ал4  от  ЗОП)  не  е  свързано  лице/не  са  свързани  лица  по  смисъла  на  §  1,  т.  23а  от
допълнителната  разпоредба  на  Закона  за  обществените  поръчки  с  Възложителя  или  със
служители на ръководна длъжност в неговата организация.

II. Моля да потвърдите , в случай, че ПРИЛОЖЕНИЕ № 8.1 е попълнено, че фирмата НЕ Е
РЕГИСТРИРАНА в юрисдикцията с преференциален данъчен режим, то ПРИЛОЖЕНИЕ № 8.2
не трябва да се попълва и да се подава.

ОТГОВОР НА ВЪПРОС 2:

I.          Посочените за попълване от участниците места след текста „Лицето/ата по чл. 47,
ал.  4 по т…..“  от точки 1б – 5б от декларация Приложение №1 се попълват според вида на
дружеството. Например, ако участникът е командитно дружество в празните места следва да се
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попълни чл. 47, ал. 4, т. 2 или ако участникът е дружество с ограничена отговорност следва да се
попълни чл. 47, ал. 4, т. 3. В останалите празни полета се попълват имената на лицата, които
представляват  участника  според  съответните  членове  на  Търговския  закон,  които  тълкуват
представителството на различните дружества.  

  

II. При  деклариране,  че  даден  участник  не  е  регистриран  в  юрисдикция  с
преференциален данъчен режим, Приложение № 8.2  не се попълва.

СТ

С пожелание за успешна работа. 

Емил Илиев
/Кмет на Община Струмяни/
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