РЕПУБЛИКАБЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЦАРЕВО

РАЗЯСНЕНИЕ ПО ПОСТЪПИЛО ЗАПИТВАНЕ
На основание и в срока по чл. 180, ал. 2 от ЗОП в отговор на постъпило запитване факс с
вх. № 53-01-164-/1/ от 09.02.2018 г., във връзка с публично състезание за възлагане на
обществена поръчка с предмет: ОБЕКТ: ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЧНА КАНАЛИЗАЦИЯ ЗА
КВ.114, 124, 125 И 126 ПО ПЛАНА НА ГР.ЦАРЕВО;ПОДОБЕКТ: ГЛАВЕН КЛОН 1 ОТ РШ 6
ДО РШ 1.; КЛОН 2, КЛОН 3 , КЛОН 4 И ПРИЛЕЖАЩИ СКО,
предоставяме следните разяснения:
ВЪПРОС №1: Моля Възложителят да предостави проекти за всички части на техническия
проект или да укаже начин за запознаване с тях.
Отговор:
На
Профила
на
купувача
на
Община
Царево
на
адрес:
http://www.tzarevo.net/index.php/profil-na-kupuvacha/pk-sled-15-04-2016g/publichno
sastezanie/item/1828-kanalizacia-2018g са достъпни проектите за всички части на техническия
проект.
ВЪПРОС №2: Моля Възложителят да предостави долу изброените приложения и образци на
документи в редактируем формат:
 Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)Образец №1;
 Декларация за всички задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец №
2;
 Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистриранив
юрисдикции с
преференциален
данъчен
режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (оригинал) Образец №3;
 Декларация по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата,регистриранив
юрисдикции с
преференциален
данъчен
режим,контролираните от тях лица и техните действителни собственици (оригинал) когато е приложимо - Образец № 4;
 Техническо предложение за обществената поръчка - Образец № 5;
 Декларация за съгласие е клаузите на приложения проект на договор - Образец № 6;
 Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 7;
 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд - Образец № 8;
 Ценово предложение - Образец № 9;
 Проект на договор-Образец №10;

Отговор:
На
Профила
на
купувача
на
Община
Царево
http://www.tzarevo.net/index.php/profil-na-kupuvacha/pk-sled-15-04-2016g/publichno
sastezanie/item/1828-kanalizacia-2018g са всички образци в редактируем формат.

на

адрес:

С уважение:
КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО
ИНЖ. ГЕОРГИ ЛАПЧЕВ
Подписът е заличен на основание чл.42,ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2, ал.2 от ЗЗЛД.

