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ДО
ВСИЧКИ ПОТЕНЦИАЛНИ
УЧАСТНИЦИ
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Относно: Постъпило запитване по процедура за избор на изпълнител на
обществена поръчка, провеждана от МТСП с предмет: „Извършване на основни и
текущи ремонти в сгради предоставени на МТСП и структурните му звена“
Постъпили са следните въпроси
Във връзка с участието на дружеството ни в открита процедура за сключване на
рамково споразумение с предмет: „Извършване на основни и текущи ремонти в
сгради предоставени на МТСП и структурните му звена“ открихме някои
несъответствия в образците за попълване и изискванията в Обявлението, за което Ви
информираме своевременно:
1.
В Приложение № 2 Списък на документите и информацията,
съдържащи се в офертата, т.2.2.1. гласи: „Документ, доказващ членството на
участника в Строителната камара-заверено копие; регистрация в строителната камара
за изграждане на строежи от първа група - строежи от първа до пета категория; втора
група - строежи от първа до четвърта категория; трета група - строежи от първа
категория до трета категория; четвърта група - строежи от първа до четвърта
категория; пета група- нотариално заверено копие”

Горното изискване липсва в Обявлението за обществена поръчка.
Въпрос: Изисква ли се нотариално заверено копие на посочените документи или
не?
2.
В Приложение № 3 Списък на строителство, еднакво или сходно с
предмета на обществената поръчка, изпълнено от участника през последните пет
години липсва колона, в която да се упомене наименованието на изпълнените
договори.

Наименование на
възложителя и
координати на
негови
представители
(адрес, телефон и
лица за контакт)

Местоположение на
строежите.

В коя категория по
Стойност на
смисъла на чл. 137 изпълнените СМР
ал. 1 от ЗУТ попада
Основни видове
обекта
работи, изпълнявани в
обекта

Дата на приключване
на изпълнението

3. В Приложение № 4 е сгрешен предметът на поръчката:
„Долуподписаният /-ната/ ...................................................................................., с лична
карта
№
.................................,
издадена
на
..................................от
........................................, с ЕГН ......................................., в качеството ми на ..................
................................. (посочете длъжността) на ................................................ (посочете
организацията, която представлявате) във връзка с обявената от Министерството на
труда и социалната политика процедура за възлагане на обществена поръчка по
реда на Глава осем „а“ от ЗОП с предмет:
Наемане на специализиран, единен, безплатен номер за предоставяне на
информация и консултация на гражданите по въпроси от компетенцията на
МТСП и ВРБ”
Във връзка с постъпилото запитване, даваме следните разяснения:
1.
Не се изисква нотариално заверено копие на документите по т. 2.2.1 от
Приложение № 2 Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата.
Достатъчно е копията на тези документи да бъдат заверени от участника за „вярно с
оригинала“.
2.
Наименованието на изпълнените договори следва да се упомене в колона
„Местоположение на строежите. Основни видове работи изпълнявани на обекта“ от
Приложение № 3 Списък на строителство, еднакво или сходно с предмета на
обществената поръчка, изпълнено от участника през последните пет години
3.
В приложение № 4 е допусната техническа грешка и текстът „по реда на
Глава осем „а“ от ЗОП с предмет: Наемане на специализиран, единен, безплатен
номер за предоставяне на информация и консултация на гражданите по въпроси от
компетенцията на МТСП и ВРБ” следва да се чете „по реда на ЗОП с предмет
„Извършване на основни и текущи ремонти в сгради предоставени на МТСП и
структурните му звена“

С УВАЖЕНИЕ: /П/ - чл. 2 ЗЗЛД
ДИМИТЪР ХАДЖИЕВ
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

