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РАЗЯСНЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Инженеринг (проектиране и строителство) на 

обект „Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново” по 

договорните УСЛОВИЯ на ФИДИК (FIDIC) за технологично оборудване и 

проектиране – строителство за електро и машинно–монтажни работи и за строителни 

и инженерни обекти, проектирани от Изпълнителя (Жълта книга)” 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Във връзка с получено запитване, Ви уведомяваме за следното: 

 

Въпрос: Във връзка с Ваше Решение № РД 24-71 от 22.08.2013 г. за откриване на 

открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг 

(проектиране и строителство) на обект „Регионална система за управление на отпадъците в 

регион Велико Търново” по договорните УСЛОВИЯ на ФИДИК (FIDIC) за технологично 

оборудване и проектиране – строителство за електро и машинно–монтажни работи и за 

строителни и инженерни обекти, проектирани от Изпълнителя (Жълта книга)” и след 

справка с портала на Агенция по обществени поръчки, където е указано, че процедурата е 

спряна,  

Моля за Вашите отговори на следните два въпроса: 

1. Предвид факта, че процедурата е спряна ще се приемат ли оферти за участие в 

процедурата в първоначално обявения срок? 

2. При отпадане на основанието за спиране, с новото решение за промяна, на 

основание чл. 27а, ал. 9, т. 2 от ЗОП, ще бъде ли удължен срока за подаване на 

оферти?  

 

Отговор на въпрос №1: Обявеният краен срок за подаване на оферти: 07.10.2013 г. 

до 17.00 часа не е валиден.  Актуалният краен срок за подаване на оферти ще бъде обявен 

допълнително.  

Съгласно чл.120а, ал.2 от ЗОП, когато с жалбата е поискана временна мярка „спиране 

на процедурата”, процедурата за възлагане на обществената поръчка СПИРА до влизане в 

сила на: определението, с което се отхвърля искането за временна мярка или 

решението по жалбата, ако е наложена временна мярка. Следващата промяна в статуса 

на процедурата ще бъде отразена на официалната страница на Агенцията по обществени 

поръчки.  

 

Отговор на въпрос № 2: В случай, че Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) 

се произнесе в полза на възложителя, процедурата ще продължи, като с Решение за промяна 

ще бъде определен нов срок за подаване на оферти. Решението ще бъде вписано в Регистъра 

на обществените поръчки на страницата на Агенцията по обществени поръчки. 

 

 

07 Октомври 2013 г. 


