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ДО ВСИЧКИ
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РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Проектиране и
изпълнение на строителни дейности във връзка с реализацията на Националната
програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на
територията на Община В. Търново по обособени позиции:Обособена позиция
№1 - Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Велико
Търново, ул/Т еорги Живков" №1, вх. А, вх. Б, вх. В, вх. Г, вх.Д, вх.Е, вх.Ж,
Обособена позиция №2 - Многофамилна жилищна сграда находяща се в: гр.
Велико Търново, ул. „Филип Тотю“ № 15, входове А, Б и В и № 17, входове А, Б и
В. /с уникален номер в РОП 00073-2016-0041/
Въпрос:
Допустимо ли е в офертите си двама или повече участници в една и съща
обособена позиция да предложат един и същи проектанти по съответните части?
Отговор:
Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да
представи само една оферта.
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на
друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.
В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо
лице може да участва само в едно обединение.
Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща
процедура.
Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за
доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва
подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който
съдържа информацията по чл.67, ал. 1 от ЗОП.
В документацията на обществената поръчка няма ограничение едни и еъщи
проектанти по съответните части да не могат да фигурират в повече от една
оферта за една и съща позиция.
На основание чл.ЗЗ ал.4 от Закона за обществените поръчки ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
публикува разяснението на профила на купувача.

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!
С уважение,
ИНЖ. ДАНИЕЛ
КМЕТ НА ОБЩИНА BE.
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