До
Всички участници в обществена поръчка с предмет : „Избор на изпълнител на СМР - „Ремонт на
ограда на двора на СУ „Елин Пелин“ гр. Варна“

Уважаеми Участници,
Във връзка с постъпило запитване от участник в процедурата и на основание чл. 189 от ЗОП,
правим следното разяснение:
Въпрос: Моля, в Профил на купувача коректно да приложите Образец № 5 „Списък на
строителството”
Отговор: При публикуване на документацията в Профил на купувача е допуснат технически
пропуск. Същият ще бъде коригиран незабавно.
Въпрос: Необходимо ли е към декларация Образец 12 да се прилагат сертификати на
основните материали и изделия, които ще бъдат вложени при изпълнение на поръчката, издадени от
акредитирани институции или агенции, удостоверяващи съответствието на материалите и изделията
със съответните спецификации или стандарти, съгласно наредбата за съществените изисквания и
оценяване съответствието на строителните продукти , при условие, че се предложат минимални
гаранционни срокове за СМР съгласно Наредба № 2/2003г. за въвеждане в експлоатация на
строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и
монтажни работи , съоръжения и строителни обекти.
Отговор: С Декларация Образец 12, участникът декларира, че отговаря на критериите за
подбор, като в случая това е , че притежава необходимите сертификати за качество на основните
материали и изделия.Същите не се прилагат към Образец №12.
На основание чл.67, ал.7 от ЗОП , преди сключване на договора, възложителят изисква от
участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи удостоверяващи
съответствието с поставените критерии за подбор.

Въпрос: Необходимо ли е да се представят документи за съответствие с използваните
материали с изискванията на ЕС / обозначение „СЕ”, съгласно европейска декларация за
съответствие , декларация за произход, еко-етикети или покрити стандарти за качество/.
Отговор: Подобно на посоченото в Отговор № 2 , на основание чл.67, ал.7 от ЗОП , преди
сключване на договора, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави
актуални документи удостоверяващи съответствието с поставените критерии за подбор.

