
  

 

ОБЩИНА ЯКИМОВО,ОБЛАСТ МОНТАНА 

ЯКИМОВО  3640                                                   Тел. 09742/9900      
ул. “Европа” № 8                                Факс 09742/9900  

qkimovo@net-surf.net 

 
Изх. № 3617-1 /29.10.2014 год. 
 
ДО 
Всички участници 
В процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава Осма” а” от ЗОП 
с предмет: „Консултантски услуги по управление и отчитане по проект 12/321/01500  
„Рехабилитация на общински път, обект "Път МОN 1130/II-81, Расово - Лом/ - граница 
Община (Лом - Якимово) - Комощица - /III - 818/ - Якимово - /III- 818/ или Път IV - 10127 
Якимово - Комощица - стара номерация на пътя"”,  Договор  12/321/01500 от 10.12.2013 
година за отпускане на финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и 
икономиката в селските райони” от Програма за развитие на селски райони  за периода 
2007-2013 (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 
райони (ЕЗФРСР) 

РАЗЯСНИЕ 
 
Относно постъпило искане за разяснение по реда на чл.101б, ал.6 от ЗОП във връзка с 
провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава Осма” 
а” от ЗОП с предмет: „Консултантски услуги по управление и отчитане по проект 
12/321/01500  „Рехабилитация на общински път, обект "Път МОN 1130/II-81, Расово - Лом/ - 
граница Община (Лом - Якимово) - Комощица - /III - 818/ - Якимово - /III- 818/ или Път IV - 
10127 Якимово - Комощица - стара номерация на пътя"”,  Договор  12/321/01500 от 
10.12.2013 година за отпускане на финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за 
населението и икономиката в селските райони” от Програма за развитие на селски райони  за 
периода 2007-2013 (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР) 

 
 

Уважаеми дами и господа ,  
 

Във връзка с постъпило искане за разяснение по реда на чл.101б, ал.6 от ЗОП  
даваме следното разяснение :  

Въпрос 1  
 

В т.5 „Подготовка и съдържание на офертата „от указанията към участниците , 
Възложителят е поставил изискване за наличие на Списък на експертите , ангажирани в 
изпълнението на поръчката- Образец № 9, придружен от документи, удостоверяващи 
квалификациите и опитът им:, копия от трудова и/или служебна и/или осигурителна книжка, 
дипломи, удостоверения, сертификати, референции от настоящи или предишни работодатели, 
възложители и други подходящи документи или еквивалентни документи по преценка на 
участника , доказващи по безспорен начин минималните изискания, на които трябва да 
отговарят експертите.  



Същевременно в изискванията към участниците няма поставено изискване за представяне 
на документи, доказващи опита и квалификацията на участниците. Моля да отговорите 
необходимо ли е да се представят документи, доказващи опита и квалификацията на 
участниците или е достатъчно представянето само на списък на експертите, автобиография и 
декларация за разположение – по образец от документацията? 

 
Отговор на Въпрос 1  
 

         Представянето на  документи, доказващи опита и квалификацията на участниците не е 
задължително условие. Участникът в процедурата може сам да прецени дали да представи 
такива документи или не. Задължително условие е представянето на списък  на експертите, 
ангажирани в изпълнението на обществената поръчка – по образец (Образец №9 от 
документацията за участие в процедурата ),автобиография – по образец (Образец №10 от 
документацията за участие в процедурата ) и декларация за разположение – по образец 
(Образец №11 от документацията за участие в процедурата )  
 
 
 
С уважение:  
 
.................................... 
 
д-р Георги Георгиев   -                                                                                                              
кмет на Община Якимово 


