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Открита процедура за възлагане на ооществена поръчка за :
Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект: „Изграждане и
рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в селата Боздуганово, Коларово и
Знаменосец, Община Раднево - Етап 1 Рехабилитация" по Договор N24/321/01342 от 27.11.2012 година,
между Държавен фонд „Земеделие" и Община Раднево, Област Стара Загора за безвъзмездна финансова
помощ по мярка 321 „ Основни услуги за населението икономиката в селските райони " от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г "
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Община Раднево
обл. Стара Загора
Изх.
До
Всички заинтересовани лица
в обществена поръчка с предмет:
„Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект:
„Изграждане и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в селата
Боздуганово, Коларово и Знаменосец, Община Раднево - Етап 1 Рехабилитация" по Договор
N 24/321/01342 от 27.11.2012 година, между Държавен фонд „Земеделие" и Община
Раднево, Област Стара Загора за безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни
услуги за населението икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2007 - 201 Зг."
Относно: Постъпило запитване, заведено в деловодството на Община Раднево с вх. № 26001066 от 30.07.2014г.
На въпрос: В Техническата спецификация в т. 4 Изисквания към влаганите материали и изпълненото
строителство е записано: „Изпълнителят е задължен да влага в строежа само строителни продукти,
които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите и отговарят на
техническите спецификации, определени от Закона за техническите изисквания към продуктите и за
които е извършено „оценяване на съответствието" съгласно Наредбата за съществени изисквания и
оценяване съответствието на строителните продукти. За доказване на качеството и съответствието
им, кандидатите трябва ад представят сертификат". Моля Възложителят да уточни необходимо ли е
прилагането в офертата на сертификатите за доказване на качеството и съответствието на
строителните продукти със съществените изисквания и техническите спецификации, определени със
Закона за техническите изисквания към продуктите и за които е извършено „оценяване на
съответствието" съгласно НСИОССП и в кой Плик да се приложат ако е необходимо?
Отговор: В Обяснителната записка участникът посочва видовете материали, които ще използва за
изпълнението на поръчката, като прилага към техническата оферта съответните сертификати за
съответствие за материалите. Обяснителната записка е част от Техническото предложение и
съответно е в Плик № 2 „Техническо предложение", като сертификатите също се прилагат в този
плик.
Кмет на Община Раднево:
(д-р Юлиан Илчев)
Този документ е създаден с финансовата'подкрепа на Европейския съюз чрез Програмата за развитие на
селските райони 2007-2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община
Раднево и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Държавен
фонд Земеделие - Разплащателна агенция
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