ОБЩИНА СТРУМЯНИ
Изх. № ОП-18(4)/14.01.2019г.
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
Относно: Получено искане за разяснение по чл. 33, ал. 1 от ЗОП.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки и във
връзка с постъпило запитване, Възложителят прави следните разяснения, относно
публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Сметосъбиране и
сметоизвозване на територията на община Струмяни”:
ВЪПРОС 1: В Обявлението, в Раздел III, т. III.1.1, както и в документацията на стр.9 е
записано „Възложителят не поставя изисквания, отнасящи се до годността
/правоспособността/ за упражняване на професионална дейност на участниците“.
Същевременно в т. III.1.3. в подт.14.2, б.А е записано „Участникът следва да разполага
с регистрационен документ, издаден по реда на чл.35, ал.3 и ал.5 от Закона за
управление на отпадъците“
Моля да уточните кое изискване / условие е вярно?
Ако следва да посочите притежанието на регистрационен документ – къде трябва да
бъде посочено?
ОТГОВОР 1: Текстът в т. III.1.3. в подт.14.2, б.А където е записано „Участникът следва
да разполага с регистрационен документ, издаден по реда на чл.35, ал.3 и ал.5 от Закона
за управление на отпадъците“ следва да не се чете.
Вярното изискване/условие е записано в Обявлението, в Раздел III, т. III.1.1, както и в
документацията на стр.9 - „Възложителят не поставя изисквания, отнасящи се до
годността /правоспособността/ за упражняване на професионална дейност на
участниците“.
ВЪПРОС 2: В Приложение № 1 – Списък на представените документи е записано
представяне на Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност – не
следва ли това да се прави ако е приложимо?
ОТГОВОР 2: Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност се
представят ако е приложимо.
ВЪПРОС 3: В Приложене № 8 е записано „Настоящата оферта е валидна за срок от
……………..месеца, считано от крайния срок за подаване на оферти и ние ще сме
обвързани с нея“, а същевременно в обявлението в т.IV.2.6 минималният срок, през
който оферентът е обвързан от офертата е посочен като точна дата /28.04.2019г./, а не в
месеци.
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Моля да отговорите как участниците следва да декларират срока на валидност на
офертата – като дата или в месеци?
ОТГОВОР 3: Участниците следва да декларират срока на валидност на офертата – като
дата – както е записано в обявлението в т.IV.2.6 минималният срок, през който
оферентът е обвързан от офертата е 28.04.2019г.
ВЪПРОС 4: В приложение № 6 е записана декларация за конфиденциалност, но от
нейния текс не става ясно, че същата се предоставя само при приложимост предвид
следния текст: „В подадената оферта от представлявания от мен участник
/наименование на участника/ не се съдържа/се съдържа (невярното се зачертава)
конфиденциална информация (техническа или търговска тайна), поради което
изискваме от Възложителя да не я разкрива“.
Моля да ни разясните следва ли тази декларация да фигурира в подадените документи
или не, ако участникът не желае да се позовава на конфиденциалност?
ОТГОВОР 4: Ако участникът не желае да се позовава на конфиденциалност -не следва
да прилага Декларация за конфиденциалност – Приложене № 6.
ВЪПРОС 5: В приложение № 3 е записано: „1. Декларирам, че участникът, когото
представлявам……………………………………….(попълва се наименованието на
участника) ЖЕЛАЕ/НЕ ЖЕЛАЕ (ненужното се зачертва или изтрива) да използва
ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна процедура за обществена поръчка,
до който е осигурен пряк и неограничен достъп по електронен път.
2. Декларирам, че ЕЕДОП, представен и подписан от участника, който представлявам,
съдържа актуални данни към момента на подаване на офертата в настоящата процедура
и подписът, с които е подписан е автентичен и принадлежи на лице с представителна
власт“
От така посочения текст не става ясно дали декларацията се подава само при
приложимост на същата, поради което моля да поясните следва ли същата да се
представя, ако участникът не желае да използва ЕЕДОП, който вече е бил използван
при предходна процедура за обществена поръчка, до който е осигурен пряк и
неограничен достъп по електронен път.
ОТГОВОР 5: Ако участникът не желае да използва ЕЕДОП, който вече е бил използван
при предходна процедура за обществена поръчка, до който е осигурен пряк и
неограничен достъп по електронен път не следва да прилага Декларация – Приложение
№3.
Забележка: Настоящото разяснение е неразделна част от документацията за провеждане
на обществената поръчка.
Емил Илиев /П*/
Кмет на Община Струмяни

Забележка: подписите са заличени съгласно чл.2 от Закона за защита на
личните данни.
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