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До
Всички заинтересовани лица
в обществена поръчка с предмет:
„Събиране, транспортиране и депониране на битови отпадъци и поддръжка на
местата за обществено ползване на територията на Община Раднево"
Относно: Постъпило запитване, заведено в деловодството на Община Раднево с вх. №
2600-1076 от01.08.2014г.
ВЪПРОС!.
В Документацията за участие в открита процедурата за възлагане на обществената
поръчка в точка 8.2, стр.41 от Указанията за участие е посочено: Към образец № 19
Декларация за техническото оборудване и механизация се прилагат следните документи:копия на документи за собственост, регистрационни талони на превозните средства,
фактури за закупуване на техника и оборудване и/или извлечения от инвентарна книга
(извлеченията от инвентарната книга да са оформени като официален документ с подпис и
печат ма Участника, ако собствеността на транспортната техника, механизацията и
техническото оборудване е негова или ако се ползват под наем, този документ да е
оформен от собственика на техниката/оборудването) или договори за наем
/ползване/лизинг, придружени със заверени документи за собственост на името на
наемодателя (талони, фактури), съгласно договора за наем/ползване/лизинг.
В Документацията за участие в открита процедурата за възлагане на обществената
поръчка в точка 2.2.3, стр.8 от Указанията за участие е посочено: Към момента на
началната дата на договора с избрания Изпълнител на настоящата обществена поръчка
съдовете за БО са негова собственост.
В тази връзка:
Възложителят,
ще
приеме
ли,
че
УЧАСТНИК,
който
представи
ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР за покупко-продажба на съдове за отпадъци покрива
минималните изисквания на Възложителя, посочени в III.2.3. на Обявление за поръчка с
идентификационен N000817956 от 27/06/2014г. на Кмета на община РАДНЕВО?
Отговор:
Възложителят няма да приеме представянето на ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР за
покупко-продажба на съдове за отпадъци, тъй като с този договор не се прехвърля
собственост върху активи.
В т.3.6. „ Минимални изисквания за технически възможности, квалификации и
опит. Изискуеми документи и информация „ буква „в", стр.32 от Указанията за участие в
обществената поръчка са описани подробно изискуемите от Възложителя документи за
доказване от участника, че разполага с необходимото
техническо оборудване и
механизация.
Кмет на Община Раднево:

