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изх. № 08.00-449 / 01.04.2020 г. 
 
ДО  
УЧАСТНИЦИТЕ 
в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с 
предмет: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В ГРАД ГОДЕЧ  И ТЕКУЩ 
РЕМОНТ НА ЧЕТВЪРТОКЛАСНА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА“ 
 
Относно: разяснения по документацията за участие на обществена поръчка с предмет: 
„РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В ГРАД ГОДЕЧ  И ТЕКУЩ РЕМОНТ 
НА ЧЕТВЪРТОКЛАСНА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА“ 

 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 
Във връзка с постъпил въпрос относно документацията за участие на горе цитираната 

обществена поръчка, на основание чл.180, ал.1 от ЗОП даваме следните разяснения: 
 

Въпрос №1: „В утвърдената методика за оценка на офертите по двете обособени позиции в т. 
2 /второ допълнително обстоятелство/ е посочено следното: „За изпълнението на отделните 
дейности по изпълнение на всеки от главните и второстепенни клонове от предмета на 
поръчката, идентифицирани от участника, е дефиниран необходимия човешки ресурс – 
ръководен екип и персонал, както и разпределението на времето и ресурсите за тяхното 
изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението им експерт/и“.  
Доколкото предметът на поръчката касае рехабилитация на улици, моля за разяснение дали в 
случая не се касае за техническа грешка“? 

 
Отговор: Уточнявам, че в съдържанието на т.1 и т.2 /първо и второ допълнително 
обстоятелство/ от утвърдената методика за оценка на офертите, е допусната техническа 
грешка, поради което текстовете: 

1. „За изпълнението на всеки от главните и второстепенни клонове от предмета на 
поръчката на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се 
разбира обособена част от възложените работи, която може да бъде самостоятелно 
възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има 
ясно дефинирани начало и край и измерими резултати), за всяка отделна задача следва да се 
дефинират начален, краен момент и конкретните (касаещи изрично дадената задача) дейности 
по проследяване и контрол на нейното изпълнение;” и 
 

2.„За изпълнението на отделните дейности по изпълнение на всеки от главните и 
второстепенни клонове от предмета на поръчката, идентифицирани от участника, е 
дефиниран необходимия човешки ресурс – ръководен екип и персонал, както и 



 
разпределението на времето и ресурсите за тяхното изпълнение и задълженията на 
отговорния/те за изпълнението им експерт/и“ 

Следва да се чете по следния начин: 
 

1. „За изпълнението на дейностите на конкретната обособена позиция, идентифицирана от 
участника от предмета на поръчката на ниво отделна задача (за целите на настоящата 
методика под „задача“ се разбира обособена част от възложените работи, която може да 
бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи 
еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати), за всяка отделна 
задача следва да се дефинират начален, краен момент и конкретните (касаещи изрично 
дадената задача) дейности по проследяване и контрол на нейното изпълнение; и  

 
2.„За изпълнението на отделните дейности по изпълнение на предмета на конкретната 
обособена позиция, идентифицирани от участника, е дефиниран необходимия човешки ресурс 
– ръководен екип и персонал, както и разпределението на времето и ресурсите за тяхното 
изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението им експерт/и“ 
 
 
 
 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:     (положен подпис и печат) 
Радослав Василев Асенов 
Кмет на Община Годеч 
Информацията е заличена на основание чл. 37 от ЗОП! 
 


