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            ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН  

гр.Белене 5930, ул. „България” № 35, тел. (0658) 3 10 61, факс: (0658) 3 10 62 
e-mail: obshtinabl@abv.bg, web-site: http://obshtina.belene.net 

 

Изх. № 26-00/ 225/04.12.2012г.            
 
ДО 
 
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА И ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ В 
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 
„Извършване  на строително-монтажни работи по проект „Димум – античната 
митница на Мизия”, процедура с уникален номер в АОП 00661-2012-0016 
 
 
ОТНОСНО: РАЗЯСНЕНИЯ ПО ПОСТЪПИЛИ ЗАПИТВАНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА 
УЧАСТИЕ  
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 

Във връзка с постъпили запитвания по условията за участие в обществена 
поръчка с предмет: „ Извършване на строително-монтажни работи по проект 
„ Димум – античната митница на Мизия”  , Обособена позиция 2 „ Основен ремонт 
на ул. „България ”, в участъка от о.т. 645 през о.т. 614 до о.т. 615”, „Основен 
ремонт на ул. „Персин ”, в участъка от о.т. 615 до о.т. 605”, „ Кръгово кръстовище 
при осови точки 613, 614, 615, 616 и 617”, във връка с чл. 29, ал.1 и следващите от 
ЗОП, Ви представяме отговорите на постъпилите запитвания: 

 
Въпрос 1:  
 

Ще потвърди ли Възложителя, че Съгласно образец № 10 "СПИСЪК  С 
ОСНОВНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО, ИЗПЪЛНЕНО ОТ 
УЧАСТНИКА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДО 5 (ПЕТ) ГОДИНИ НАЗАД СЧИТАНО ОТ 
КРАЙНИЯ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ, ИЛИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ 
ДАТАТА НА РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТНИКА/ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ (считано 
от крайния срок за подаване на оферти)" годините които трябва да се включат са: до 
21.12.2012, 2011, 2010, 2009 и 2008 г.? 

 
Въпрос 2:  
 

 Ще приеме ли Възложителя за изпълнени договори от строителство през 
последните 5 години от четвъртокласна и третокласна пътна мрежа или само от ремонт на 
улици? 

  
Отговор 1: 

 
Съгласно обявлението за поръчката, ІІІ.2.3) Технически възможности 

"Изискуеми документи и информация" т.2 и "Минимални изисквания" т.2 б."в", 
указанията на Раздел III.2.2 м.2) от Документацията за участие, и в съответствие с 
Образец № 10 „Списък с основните договори за строителство, изпълнено от 
участника през последните до 5 (пет) години назад, считано от крайния срок за 
подаване на оферти, или в зависимост от датата на регистрация на участника/ 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D323636373932


подизпълнителя", следва да бъдат посочени договори за строителство, изпълнено в 

периода между 21.12.2007г. до 21.12.2012г. вкл. 

Отговор 2: 

Като доказателства за техническите възможности и/или квалификация за 

изпълнение на обществената поръчка, под "договори с предмет, подобен на предл-tета 
на Обособена позиция 2 на обществената поръчка", Възложителят ще приеме 

изпълнени договори за строителство през последните до 5 /пет/ години назад, считано 
от крайния срок за подаване на офертите (21.12.2007г.-21.12.2012г.), за всякакви видове 

СМР на пътища /независимо от класа на пътя/ или/и улици (допустими са 

комбониране на изпълиени договори, както от пътища с различен клас и улици, 

така и изпълнени договори само от улици, или изпълиени договори само от 

пътища) 

Напомняме Ви, че всички разяснения по постъпили въпроси и отговори, може да 
намерите и изтеглите от сайта на Община Белене http://obshtina.belene.net/pp.htm , 
раздел "Профил на купувача (Обществени поръчки)" Преписка: 00661-2012-0016. В 
съответствие с условията на т. VI.З) от Обявлението и указанията на документацията -
стр.9 "Общи указания", "възложителят ще се възползва от възможността на чл. 10 
от Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 61 от 

Административно-процесуалния кодекс от момента на изпращане на настоящото по 
електронна поща/факс/, и/или поставянето му на интернет страницата на Възложителя, 
лицата получили документация до момента се считат за редовно известени, без да е 

нужно потвърждаване. 

С уважение, 

ПЕТЪРДУЛЕВ __ ~--~-=~ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ/ 

КМЕТ ПА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ 
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