ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ
4850 Чепеларе, ул. “Беломорска” 44Б, тел. (+359) – 3051 8280
факс (+359) – 3051 8279, E-mail: mail@chepelare.bg;
WEB: www.chepelare.org

Относно: Обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на
строителни работи по инвестиционен проект № 21/321/01435 на Община Чепеларе” по две
обособени позиции:
Обособена позиция 1: Обект „Рехабилитация на Път SML2322/SML1314 п.к. II-86 – м.
Чудните мостове/ - Забърдо / от км 0+000 до км 2+500; Рехабилитация на Път SML2311 /
ІІ – 86 / Хвойна – Орехово от км 0+000 до км 7+251, от общинската пътна мрежа на
община Чепеларе, обл. Смолянска;” Обособена позиция 2: Обект „Реконструкция на
водопроводна мрежа в с.Богутево, общ.Чепеларе, Главен клон от т.193 до т.103”

Във връзка с получено запитване от заинтересовано лице в горе цитираната
обществена поръчка, Ви предоставяме отговор на постъпилите въпроси.
Въпрос: 1.
В Раздел III 1.1) Изискуеми депозити и гаранции веднъж е посочен точен размер на
банковата гаранция за участие /съответно за Обособена позиция 1 – 51 000,00лв. и за
Обособена позиция 2 – 1 300 лв./ и втори път е казано“ Гаранцията за участие трябва да
бъде валидна за поне 180 (сто и осемдесет) дни от крайния срок за представяне на
предложенията и трябва да е издадена на името на възложителя за максималната
бюджетна стойност на поръчката.“
Посочените стойности на гаранциите не съответстват на изискването за гаранция с
максималната бюджетна стойност на поръчката.
Моля да уточните стойността на Гаранцията за участие за двете обособени позции.

Отговор:
Възложителят е определил гаранцията за участие като парична стойност, а не като
процентно съотношение към максималната допустима стойност на всяка от обособените
позиции.
Гаранцията за участие по Обособена позиция №1 е 51 000,00 лв. / петдесет и една хиляди
лева /;
Гаранцията за участие по Обособена позиция №2 е 1 300,00 лв. /хиляда и триста лева/;
Гаранцията за участие трябва да бъде валидна за поне 180 (сто и осемдесет) дни от
крайния срок за представяне на предложенията.
„…..издадена на името на възложителя за максималната бюджетна стойност на
поръчката”, следва да се разбира, че ако участникът е избрал гаранцията да бъде
представена като банкова гаранция, то трябва да предвиди и заплати своите такси по
откриване и обслужване на гаранциите така, че размера на гаранциите да не бъде по-малък
от определения от Възложителя размер съответно за всяка от обособените позиции.

