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Заинтересованите участници  

В обществена поръчка с предмет „Извършване на строително монтажни работи за обект 

„Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на 

територията на община Белоградчик", обявена с Решение № 527/12.06.2020 г. 

Разяснение 

По постъпило запитване на електронна поща 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Във връзка с постъпило запитване по обявена обществена поръчка с предмет „Извършване 

на строително монтажни работи за обект „Закриване и рекултивация на съществуващо 

общинско депо за битови отпадъци на територията на община Белоградчик", обявена с 

Решение № 527/12.06.2020 г. давам следното разяснение: 

 

Въпроси: 

We are interested in participating in the tender mentioned above hence want to get more  

information about the same. 

Considering the geographical constraint of personally reviewing the document, I request you to 

provide us the following details before we buy the document: 

1) List of Items, Schedule of Requirements, Scope of Work, Terms of Reference, Bill of Materials 

required. 

2) Soft Copy of the Tender Document through email. 

3) Names of countries that will be eligible to participate in this tender. 

4) Information about the Tendering Procedure and Guidelines 

5) Estimated Budget for this Purchase 

6) Any Extension of Bidding Deadline? 

7) Any Addendum or Pre Bid meeting Minutes? 

We will submit our offer for the same if the goods or services required fall within our purview. 

Also we would like to be informed of future tenders from your organization. Hence, we request you 

to add our name to your bidder's list and do inform us about upcoming Projects, Tenders. 

We will be highly obliged if you can send us your complete & latest contact information. This will 

help us reaching to you faster. 

 



 

Интересуваме се да участваме в споменатия по-горе търг, затова искаме да получим повече 

информация за същия. 

Имайки предвид географското ограничение при личния преглед на документа, ви молим да 

ни 

предоставете следните подробности преди да закупим документацията: 

1) Списък на артикулите, график на изискванията, обхват на работа, техническо задание, 

списък на необходимите материали. 

2) Копие на тръжната документация по имейл. 

3) Имена на държави, които ще отговарят на условията за участие в този търг. 

4) Информация за тръжната процедура и насоки 

5) Прогнозен бюджет за тази поръчка 

6) Някакво удължаване на срока за подаване на оферти? 

7) Някакви допълнения или протокол от срещи с предварителна оферта? 

Ние ще изпратим офертата си за същото, ако необходимите стоки или услуги попадат в 

рамките на нашите компетенции. 

Също така бихме искали да бъдем информирани за бъдещи поръчки от вашата организация. 

Следователно, ние ви молим за да добавите нашето име в списъка на кандидатите си и да ни 

информирате за предстоящи проекти, поръчки. 

Ще бъдем силно задължени, ако можете да ни изпратите вашата пълна и най-нова 

информация за контакт. С това ще ни помогнете да достигнем по-бързо до вас. 

 

Отговори: 

1. на въпроси 1-5: 

Община Белоградчик e публикувала документацията на своя уебсайт на Профила на 

купувача и цялата тръжна документация може да бъде изтеглена безплатно. 

Цялата поискана информация, както и известия за обществени поръчки и тръжното досие на 

поръчката е достъпно на: https://belogradchik.bg/?p=22507; 

2. на въпрос 6: Не се предвижда удължаване на срока за подаване на оферти. 

 

3.  на въпрос 7: Няма други допълнения или протокол от срещи с предварителна оферта. 

Относно изисканата с последното изречение актуална контактна информация Ви 

информираме, че цялата необходима контактна информация е достъпна на: 

https://belogradchik.bg/?p=22507. 
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