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:
Във Ваше разяснение с изх. № 70.00 – 275/19.11.2019 г. в отговор на Въпрос № 2 е
записано следното: Както е видно от условията на обществената поръчка,
участниците не е необходимо да представят нито линеен календарен график, нито
КСС в ценовите си оферти.“ Но на стр. 6 от ОБРАЗЕЦ № 2 „Предложение за изпълнение
на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на
Възложителя“ в точка III е записано следното: За изпълнение на предмета на обществената
поръчка, прилагаме: д) Линеен календарен график, график на работната ръка и график
на механизацията.
Поради налиечието на явно противоречие, молим Въложителя да отговори по
категоричен и недвусмислен начин – Изисква ли се прелагането на следните взаимосвързани
документи – Графици:
- Линеен календарен график;
- График на работната ръка;
- График на механизацията?

Отговор на въпрос 1:
В образец 2 е допусната техническа грешка. Участниците не са длъжни да представят
линеен календарен график, график на работната ръка и график на механизацията.

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

* Заличени данни на основание чл. 2 от ЗЗЛД.

