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Изх. № ДЛ002293_ 1 от 08.03.2018г. 

 

ДО 

………………………..…………............ 

………………………..…………............ 

 

ОТНОСНО: Предоставяне на разяснения по условията на обществена поръчка за 

строителство на ниска стойност, възлагана по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично 

състезание, с предмет: „ИЗГРАЖДАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В УПИ ХХХ – 540 – 

ЗА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА, КВ. 221 ПО ПЛАНА НА ГР. СМОЛЯН”, която обществена 

поръчка е открита с Решение на кмета на община Смолян № 6 от 01.03.2018 г., вписано заедно 

с одобреното с него обявление в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по 

обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2018-0003 и публикувано 

заедно с одобрените с него обявление за обществена поръчка и документация на интернет 

сайта на възложителя – профил на купувача: http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2262.  

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

По повод постъпило искане с вх. № ДЛ002293 от 06.03.2018г. за разяснение по 

условията на обществена поръчка с горепосочения предмет в качеството ми на възложител на 

основание чл.180 от ЗОП давам следния отговор на зададен от заинтересовано лице въпрос, 

както следва:  

Въпрос № 1:  
Какви са необходимите документи за кандидатсване за участие в търга за обществената 

поръчка "ИЗГРАЖДАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В УПИ ХХХ - 540 - ЗА СОЦИАЛНИ 

ЖИЛИЩА, КВ. 221 ПО ПЛАНА НА ГР. СМОЛЯН”. 

Отговор № 1:  

Изискванията към личното състояние на участниците са закрепени в Раздел VI.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.1 и 2 от Раздел II „Изисквания към участниците – 

лично състояние“ от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена поръчка. 

Основанията за изключване, които са предвидени в националното законодателство и 

документацията за обществената поръчка, са описани в Раздел VI.3 от обявлението за 

обществената поръчка и т.7 от Раздел I „Участници“ от Указания за подготовка на офертата и 

ред за провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна част от 

документацията за обществена поръчка. Критериите за подбор (минималните изисквания за 

допустимост) са закрепени в Раздел III.1.1 и т. 1 и 2 към поле „Изисквано минимално/ни 

ниво/а“ от раздел III.1.3 от обявлението за обществената поръчка и т.1 и 3 от Раздел III 

„Изисквания към участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за допустимост)“ 

от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи 

Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена поръчка. Съдържанието на 

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=832920&newver=2
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офертата е посочено в т.6 от Раздел V „Указания за подготовка на офертата“ от Указания за 

подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, 

неразделна част от документацията за обществена поръчка. Цялата налична изходна 

информация и документация във връзка с провеждането на обществената поръчка е 

публикувана на интернет сайта на възложителя – профил на купувача, както следва: 

http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2262 . Всеки участник следва да проучи в цялост 

условията на възложителя съгласно решението за откриване на процедурата и одобрените с 

него обявление за обществена поръчка и документация. При изготвяне на офертата всеки 

участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. 

 

 

  положен подпис и печат 

С уважение,  

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

Кмет на Община Смолян  

 

* Забележка: Налице са положени подпис и печат, като същите са заличени на основание чл. 

42, ал.5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл.2 и 23 от Закона за 

защита на личните данни (ЗЗЛД). 

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=832920&newver=2

