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ДО                                                                                 

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

 

 

Р А З Я С Н Е Н И Е 

 

Относно: Постъпило запитване по обществена поръчка чрез публично състезание с 

предмет „Ремонт и рехабилитация на общински пътища на територията на община 

Белоградчик и полагане на тръби за оптичен кабел по четири обособени позиции: 

Обособена позиция № 1: „Реконструкция на участък от клон VID 1013 на път /III-

1401, Белоградчик/ от км 0+000 до км 1+263.469 и полагане на тръби за оптичен 

кабел“; Обособена позиция № 2: „Реконструкция на участък от клон VID 1003 на път 

/III-102, Бела-Белоградчик/- граница общ. Белоградчик - Димово/ - Орешец - 

Медовница - /I-1/ от км 0+860 до км 1+860”; Обособена позиция № 3: „Реконструкция 

на участък от клон VID 3011 на път /III-1401 Вещица – Белоградчик/ - Дъбравка от 

км 0+000 до км 1+149.690 и полагане на тръби за оптичен кабел”;Обособена позиция 

№ 4: „Реконструкция на участък от клон VID 3006 на път / VID 1004 Чифлик - 

Стакевци/ - Праужда от км 1+150 до км 1+545.421 и полагане на тръби за оптичен 

кабел” 

 

Въпрос: В документацията за участие, съгласно т. 3 „Съдържание на опаковката” се 

изисква да се представи „Заявление за участие (Образец № 1)”,  но в образците към 

същата процедура няма такъв образец, като Образец № 1 е записан „Опис на 

представените документи”. Моля за Вашето разяснение. 

 

Отговор: Съгласно т. 1.10. на Раздел ІІІ „Указания за подготовка на офертата“ от 

документацията за участие представените образци и условията, описани в тях,  са  

задължителни  за  участниците.  Офертите  на  участниците  трябва  да  бъдат  напълно 

съобразени с тези образци, като не се допуска промяна на съдържанието им.  

Във връзка с горното при подготовка на офертите за участие в процедурата за възлагане 

на обществената поръчка, участниците следва да попълнят и приложат към опаковката 

Образец № 1 – Опис на представените документи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


