
 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: 

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013, мярка 322 

„Обновяване и развитие на населените места” 

Договор № 27/322/01082 от 06.12.2013 г. 

Проект „ Подмяна на улично осветление в Община Смядово с енергоспестяващо“ 
 

 

Този документ е създаден в рамките на проект проект „ Подмяна на улично осветление в Община Смядово с енергоспестяващо“, в 

изпълнение на договор №27/322/01082, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2007 – 

2013, подкрепена от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) 
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До всички потенциални 

участници в процедура  

за възлагане на обществена поръчка  

чрез открита процедура, по реда на чл.14, ал.3 от ЗОП 

 

 

ОТГОВОР  

от Община Смядово, обл. Шумен 

със седалище:гр. Смядово, пл.”Княз Борис І” №2 

представлявана от Иванка Петрова Николова 

 

Уважаеми господа, 

На основание чл.29, ал.1 от ЗОП и във връзка с направено запитване с вх. № 

2705/25.09.2014г. от страна на потенциален участник в процедура за възлагане на обществена 

поръчка чрез открита процедура провеждана по реда ЗОП с предмет: "Строително-

монтажни работи по проект: „Подмяна на улично осветление в Община Смядово с 

енергоспестяващо” по Договор №27/322/01082 от 06.12.2013г. по Мярка 322 

„Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони”, обявена с Решение №490/22.08.2014г. на Кмета на Община 

Смядово, Ви правя следното разяснение по документацията за участие в обществената 

поръчка с горецитирания предмет:  

Въпрос: В раздел прогнозна стойност на изисквания и указания за подготовка на 

офертата,реда и условията за провеждане на откритата процедура за възлагане на 

обществената поръчка с предмет: "Строително-монтажни работи по проект: „Подмяна на 

улично осветление в Община Смядово с енергоспестяващо” по Договор №27/322/01082 от 

06.12.2013г. по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски 

фонд за развитие на селските райони” прогнозната стойност на поръчката е разпределена на 

три части - Разходи за строителство, разходи за изготвяне и съгласуване на проект за 

временна организация на движението и непредвидими разходи.  В приложения към 

документацията образец № 20 – Ценова оферта,  къде следва да се посочи стойността на 

разходите за изготвяне и съгласуване на проект за временна организация на движението? 

http://www.smyadovo.bg/
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Отговор: Участниците в процедурата следва да посочат разходите си за изготвяне и 

съгласуване на проект за временна организация на движението в представяната към ценовата 

оферта количествено-стойностна сметка (образец 20.1). За целта всеки участник в 

процедурата следва на нов ред да изпише перо изготвяне и съгласуване на проект за временна 

организация на движението и посочи стойността им.  

Настоящето разяснение да се изпрати до лицата посочили, адрес за коренспонденция и 

да се публикува в профила на купувача. 

С оглед на обстоятелството, че от публикуване на настоящето разяснение до крайния 

срок за подаване на оферти остават по-малко от 6 дни и на основание чл. 29, ал. 3 от ЗОП 

срока за подаване на оферти се удължава до 02.10.2014 г. 

 

 

 

С уважение, /П/ 

ИВАНКА ПЕТРОВА 

Кмет на Община Смядово 

 

 


