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Относно: Постъпили въпроси за открита процедура за възлагане на  обществена поръчка по реда 
на ЗОП за строителство с предмет: „Прилагане на енергоефективни мерки в сградата на 
ОДЗ”Детелина” с.Оризово, община Братя Даскалови”

Уважаеми Г-не/Г-жо,

Във връзка с постъпили въпроси, относно горепосочената процедура Ви изпращаме отговорите на 
Възложителя:

№ ВЪПРОС ОТГОВОР
1. Моля да ми отговорите на следния 

въпрос:
Въпрос 1:
В образец №1, плик №2, т.1 е 
записано:….”декларации за 
съответствие и сертификати за 
качество, издадени на участника 
конкретно за тази процедура, които 
съдържат информация  за 
гаранционните срокове”
Декларациите за съответствие и 
сертификатите за вложените 
материали не се издават конкретно за 
определена процедура и не съдържат 
допълнителна информация по 
желание на възложителите.
Моля, уточнете какво трябва да 
представим.

Ако кандидатът разполага с даден вид 
материал, в достатъчно количество за 
изпълнение на поръчката /т.е. вече е закупил 
такъв/ то той може да приложи декларация за 
съответствие и сертификат за качество. В 
противен случай кандидатът може да приложи 
сертификат за качество. За възложителя е 
ясно, че във втория случай е неприложимо 
прилагането на декларация за съответствие, 
тъй като тя се издава за определена партида 
стока, и може да бъде различна за всяка 
отделна партида стока или материал.
  Тези декларации и сертификати да се отнасят 
за материалите, които участника ще влага при 
изпълнението конкретно на тази поръчка. 
Възложителят не изисква в декларациите и 
сертификатите да е записано, че те се издават 
на участника за конкретната процедура.

На основание чл. 29, ал. 3 от ЗОП, настоящото разяснение се прилага и към документацията, 
която ще се закупува от други лица.

ИВАН ТАНЕВ: …………………….
Кмет на Община Братя Даскалови
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