РЕПУБЛИКАБЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЦАРЕВО

РАЗЯСНЕНИЕ ПО ПОСТЪПИЛО ЗАПИТВАНЕ
На основание и в срока по чл. 180, ал. 2 от ЗОП в отговор на постъпило
запитване по електронната поща с вх № 53-01-878/01.06.2017 г., във връзка с Публично
състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ
ПО ПОЛАГАНЕ НА ПЪТНА НАСТИЛКА НА УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА И
ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО, ПО ДВЕ
ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, както следва:
Обособена позиция 1:
„СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ПОЛАГАНЕ НА ПЪТНА НАСТИЛКА НА УЛИЦИ В
НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО“.
Обособена позиция 2:
„СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ПОЛАГАНЕ НА ПЪТНА НАСТИЛКА
ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО“.

НА

предоставяме следните разяснения:
Въпрос №1:
„В разяснението публикувано на 18.05.2017 г. в отговорите на въпрос №1 и
въпрос №2 по отношение на минималния гаранционен срок, който ще се изисква от
Възложителя е отговорено по следния начин:
Отговор № 1: В образеца на Техническо предложение е заложено, условието, че
предложението за гаранционни срокове трябва да бъде в съответствие с Наредба №2
от 31.ЮЛИ.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България
и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти, но не по- малко от 5 (пет) години. В този смисъл
не е налице техническа грешка.
Отговор № 2: Възложителят, съобразявайки разпоредбата на чл.20, ал.4, т.8
от Наредба №2 счита за приложимо, по отношение минималния гаранционен срок за
СМР предмет на поръчката по двете обособени позиции, последното предложение на
посочената норма, тоест при основни ремонти - една година.”
Отговор:
Във връзка с направената препратката в запитването Ви към публикуваното
разяснение от 18.05.2017 г. по отношение на отговорите на въпрос №1 и въпрос №2,
уточнявам следното:

 В отговор №1 се посочва минимален гаранционен срок изискван от
възложителя в настоящата процедура, който минимален гаранционен
срок участниците следва да съобразят при изготвяне на техническото
предложение за изпълнение на поръчката.
 В отговор №2 се посочва нормативно установения минимален
гаранционен срок за този вид дейности, предмет на поръчката, съгласно
Наредба №2 от 31.ЮЛИ.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите
в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени
строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
Предвид което в документацията по настоящата обществена поръчка
възложителят е заложил изискване за минимален
гаранционен
срок за
изпълнени строителни и монтажни работи не по- малко от 5 (пет)години.
В забележка към образеца на Техническо предложение (образец № 5) е вписано:
„Предложението за гаранционни срокове трябва да бъде в съответствие с Наредба
№2 от 31.ЮЛИ.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република
България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни
работи, съоръжения и строителни обекти, но не по- малко от 5 (пет) години.”.
С оглед горното участниците в настоящата поръчка следва да предложат
гаранционен срок не по-малко от 5 (пет) години за изпълнени строителни и
монтажни работи при изготвяне на техническите си предложения за изпълнение
на поръчката.

С уважение: /п/
КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО
ИНЖ. ГЕОРГИ ЛАПЧЕВ

Подписите са заличени на основание чл. 42,
ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД.

