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Изх.№.913/27.03.2012г. 
 

ДО: 
 

                     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,               
    

   В посочения срок в чл.29, ал.1. от ЗОП са  постъпили искания-( вх.№910/26.03.2012г.) от кандидати закупили 

документация за участие за разяснения по документацията за участие  . 

    На основание  чл.29 ал.3 и във връзка с чл.29, ал.1. от ЗОП, Община Алфатар Ви изпращаме следните 

отговори/разяснения  както следва: 

ВЪПРОС № 1.В Декларация  на основните договори за строителство, изпълнени през последните 3 години 

–приложение №14, в графа”Категория на строежите по ЗУТ и обем”, какво се има предвид под „ ОБЕМ”? 

ОТГОВОР НА ВЪПРОС №1    

Под обем да се има предвид  изпълнени обекти сходни с обекта на поръчката. 
  

ВЪПРОС № 2  . 

В Документацията за участие в обществена поръчка в т.6.Оферта е записано: 

                           6.2 Съдържание на офертата 

Офертата се състои от три части: 

 „Информация за правното, икономическото и финансовото състояние на участника” – документи и 

образци, поставени в ПЛИК „А”; плик № 1 с надпис "Документи за подбор",  

 Техническа оферта – Образец 11, поставена в ПЛИК “Б”, плик № 2 с надпис "Предложение за 

изпълнение на поръчката"- техническа оферта, 

 Ценова оферта – Образец № 12, поставена в ПЛИК “В”., плик № 3 с надпис "Предлагана цена – Ценова 

оферта",  

                        6.2.4 Запечатване 

Офертите, систематизирани съобразно посочените по - горе изисквания, се запечатват в три непрозрачни плика, 

които се надписват в долния ляв ъгъл – ПЛИК №1(оригинал)”, ПЛИК №2(оригинал) и ПЛИК №3(оригинал)  

 

     Моля уточнете начина на комплектоване и надписване на офертната документация. 

 

ОТГОВОР НА ВЪПРОС №2 
           Офертата се състои от три плика: оригинал и две копия.Всеки плик в горния десен ъгъл се изписва 

„ОРИГИНАЛ/ КОПИЕ ” и::   „Оферта за участие в открит  конкурс  с предмет” Реконструкция и 

изграждане на улична мрежа, тротоари, площади и улично осветление в гр.Алфатар, община Алфатар.         

 В долният ляв ъгъл на плика се посочва адрес за кореспонденция на участника, телефон и по възможност факс 

и/или e-mail.  

        Всеки  един плик(поотделно) „ОРИГИНАЛ/ КОПИЕ ” съдържа три отделни запечатани непрозрачни и 

надписани плика, както следва: 

Плик №1 надпис "Документи за подбор", в който се поставят документите, изисквани от възложителя съгласно 

6.2.1.“Информация за правното, икономическо и финансовото състояние на участника” от  Документацията за 

участие. 

Плик № 2  надпис "Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставят документите, свързани с 

изпълнението на поръчката, изисквани от възложителя съгласно 6.2.2.“Техническа оферта” от  Документацията 

за участие  

Плик № 3 надпис „Предлагана цена” - в който се поставят документите, свързани с ценовото предложение на 

участника., изисквани от възложителя съгласно: 6.2.3. “Ценова оферта от  Документацията за участие” –  

             

 Накрая трите плика/кашона(оригинал и две копия)  се поставят в един общ непрозрачен плик/кашон като в 

горния десен ъгъл се изписва : АДРЕС:         ОБЩИНА АЛФАТАР    гр.Алфатар, ул.”Йордан Петров” №6, 

Оферта за участие в открит  конкурс с предмет Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, 

площади и улично осветление в гр.Алфатар, община Алфатар В долният ляв ъгъл на плика се посочва адрес за 

кореспонденция на участника, телефон и по възможност факс и/или e-mail. 

 

С уважение, 

Кмет на  община Алфатар ………………………… 

                                                 /Йорданка Узунска  / 

Изготвил: 

   Иван Енчев – Директор  Дирекция „СА 

 

Ps. Моля да потвърдите получането писмо  на  факс: /08673/ 2603, или  e-mail: obshtina_alfatar@abv.bg 

                                О Б Щ И Н А     А Л Ф А Т А Р,            О Б Л А С Т    С И Л И С Т Р А 
 

              7570 гр. Алфатар,  ул.”Йордан Петров”№6 
                                           факс: /08673/ 2603, тел.:  /086/811610; 811611; 811612 e-mail: obshtina_alfatar@abv.bg 
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