ОБЩИНА ИХТИМАН
 2050 гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 123
 0724 / 82381,  0724 / 82550, obshtina_ihtiman@mail.bg

ДО: ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
ОТНОСНО: Постъпило запитване във връзка с открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Инженеринг: Изграждане, реконструкция и
рехабилитация на улици и тротоари в село Стамболово, общ. Ихтиман”, открита с
Решение
№
1478/23.11.2019
г.
на
в.и.д
Кмет
на
Община
Ихтиман
съгласно решение № 658/20.09.2019 г. на ОбС Ихтиман и обявление публикувано в
Агенцията по обществени поръчки с адрес на преписката с ID 00140-2019-0008.

РАЗЯСНЕНИЕ
ОТ: Община Ихтиман с правно основание по чл. 33, ал.2 от ЗОП, във връзка с
отправено запитване.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 33, ал.2 от ЗОП. Ви предоставяме следните разяснения по постъпили
въпроси, във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Инженеринг: Изграждане, реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в
село Стамболово, общ. Ихтиман”, открита с Решение № 1478/23.11.2019 г. на в.и.д Кмет
на Община Ихтиман съгласно решение № 658/20.09.2019 г. на ОбС Ихтиман и обявление
публикувано в Агенцията по обществени поръчки с адрес на преписката с ID 00140-20190008.
Въпрос №1:
В КС, Възложителя е посочил количества за Улица Първа, Улица Втора и т.н., като е
уточнил в документацията, че наименованието на улиците е условно.
В Разяснение № 1 /Изх. № Юл – 302/06.11.2019 г./, в отговора на първи въпрос,
Възложителя е записал:
„Възложителят не разполага със схеми и не може да предостави такива. Улиците
в село Стамболово нямат имена, както и отделна номерация в регулационния план, както
и параметри на улиците. Възложителят напомня на участниците, че поръчката се
възлага при условията на проектиране и изпълнение на строителство, тоест инженеринг.
Участниците сами трябва да определят условни наименования на улиците, да се
запознаят с параметри на улиците и да предложат обходни маршрути”.
Дали Възложителя ще предостави възможност за оглед с негов представител /на
Възложителя/, с цел запознаване на участниците с конкретните улици, с условни
наименования в КС: Улица Първа, Улица Втора и т.н.?
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Отговор на въпрос 1:
Възложителят не е поставил условие за задължителен оглед на строителната
площадка. По тази причина Възложителят не е отделил служител, който да бъде на
разположение на участниците по време на срока за подготовка и подаване на оферти Ако
участник желае да извърши оглед на строителната площадка в присъствието на общински
служител, няма пречка такъв оглед да бъде извършен. За целта е необходимо участникът да
отправи писмено искане за извършването на оглед. В рамките на три работни дни
Възложителят ще изпрати уведомление до участника за датата и часа за извършване на
огледа. Напомням на участниците, че кореспонденцията по повод потенциалните огледи
следва да се извършва само в официален писмен вид, като същата кореспонденция ще бъде
включена в досието на обществената поръчка. За извършения оглед ще се подпише
протокол.

Възложител: …………П*……………
Кмет на община Ихтиман
Калоян Илиев

* Заличени данни на основание чл. 2 от ЗЗЛД.

