Относно: Постъпили въпроси, свързани с обществена поръчка с предмет:
„Изготвяне на инвестиционни проекти и упражняване на авторски надзор по време на
строителство, във връзка с подготовка на Община Карлово за кандидатстване по Мярка
М07 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 2020 г.“ по две обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Изготвяне на технически проект на обект: „Реконструкция,
ремонт и оборудване и /или обзавеждане на Детска градина „Ана Козинарова“,
гр.Клисура“; Обособена позиция № 2: „Изработване на технически инвестиционен проект:
„Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна
инфраструктура с местно значение в селските райони ОУ „Христо Г. Данов“, гр. Клисура,
Община Карлово УПИ I-училище, кв. 22“
Във връзка с получено писмено запитване, относно горецитираната обществена поръчка,
даваме следните разяснения:
Въпрос № 1:
Съгласно документацията, към раздел IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И
НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ, в точка 2 е посочено следното Съдържание на офертата:
„Опаковката включва най-малко следните документи:
1. Опис на представените документи - Образец 1;
2. Представяне на участника - Образец 2;
- Споразумение за създаване на обединение/консорциум, в което задължително се посочва
представляващият (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) – ако е
приложимо;
- Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава,
когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите
му за съдебна регистрация) – ако е приложимо;
3. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т.
2 и т. 7 от ЗОП - Образец 3;
4. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, т.
4 и т. 5 от ЗОП - Образец 4;
5. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях
лица и техните действителни собственици– Образец 5
6. Декларация за подизпълнителите, по образец № 6 и Декларация за съгласие за участие в
поръчката като подизпълнител и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда
подизпълнители, изготвена по Образец № 6а (ако е приложимо).
7. Декларация за приемане на условията в проекта на договор – Образец 7;
8. Декларация за срок на валидност на офертата – Образец 8;
9. Декларация за липса на свързаност с друг участник – Образец № 9;
10. Декларация от членовете на обединението /ако е приложимо/ – Образец № 10;
11. Заварено копие на валидно Удостоверение за Пълна проектантска правоспособност по
съответната част, издадено от КИИП или за чуждестранни лича съответен еквивалентен
документ или декларация от компетентните органи съгласно националния му закон за
вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която лицето е
установено и осъществява дейността си – извършване на строителните работи – обект на
настоящата обществена поръчка, придружен с превод на български език;
12. Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка –
Образец 11.
13. Списък на техническите лица, които ще участват в изпълнение на поръчката – Образец 12
14. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, подписано и подпечатано от
участника – Образец 14
15. Ценово предложение – Образец 15.“

Същевременно приложените към документацията образци, които следва да се попълнят от
участниците, не отговарят на реда и номерацията, по които са изброени в документацията за
участие. Липсва образец „Опис на представените документи“, а също така и образец
„Представяне на участника“, като същевременно е наличен образец „Заявление за участи".
Моля, Възложителя да уточни, какво следва да бъде актуалното съдържание на офертата и коя
номерация на образците да се счита за вярна.
Отговор:
Участниците следва да имат предвид, че е допусната техническа грешка при изписването
на номерацията на образците в Раздел IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И
НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ, в точка 2. Съдържание на офертата. За актуална
номерация на образците, следва да се счита тази, която е посочена върху бланките на образците,
които са неразделна част от документацията за участие.
Следва да се има предвид, че няма предоставен образец на „Опис на представените
документи“, такъв следва да бъде представен в свободна форма. Няма образец „Представяне на
участника“, актуалният образец е със заглавие „Заявление за участи - Образец 1“.
Актуалното съдъжаниена офертата, следва да бъде със следното съдържание:
1. Заявление за участие - Образец 1;
- Споразумение за създаване на обединение/консорциум, в което задължително се посочва
представляващият (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) – ако е
приложимо;
- Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава,
когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите
му за съдебна регистрация) – ако е приложимо;
2. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т.
2 и т. 7 от ЗОП - Образец 2;
3. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, т.
4 и т. 5 от ЗОП - Образец 3;
4. Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка –
Образец 4;
5. Списък на техническите лица, които ще участват в изпълнение на поръчката – Образец 5;
6. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, подписано и подпечатано от
участника – Образец 6;
7. Декларация за приемане на условията в проекта на договор – Образец 6.1;
8. Декларация за срок на валидност на офертата – Образец 6.2;
9. 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 – Образец 6.3;
10. Ценово предложение – Образец 7;
11. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях
лица и техните действителни собственици – Образец 8.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
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Д-Р ЕМИЛ КАБАИВАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО
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