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Р А З Я С Н Е Н И Е № 2 от 18.02.2016 г. 

 
ПО ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – 

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП, С ПРЕДМЕТ: 
“Изработване на проект за Общ Устройствен план на Община Трън (ОУПО)”. 

 
 

       На основание чл. 29, ал. 2 от Закон за обществените поръчки и във връзка с 

постъпили на 17.02.2016г., запитвания по документацията за участие в обществена 

поръчка – открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП, с предмет: 

„Изработване на проект за Общ Устройствен план на Община Трън (ОУПО), се 

правят следните разяснения по зададени въпроси: 

 

 

Въпрос № 1: На страница пет от обявлението е посочено гаранция за 

изпълнение в размер на 3% от прогнозната стойност на поръчката.  

На страница 24 от Документацията от откритата процедура т.2.1 е посочено, че 

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, е длъжен преди 

подписването на договора да представи гаранция за изпълнение на договора в размер 

на 3 /три/ на сто от стойността на поръчката без вкл. ДДС, съгласно Ценовото 

предложение. 

Моля да уточните размера на гаранцията за изпълнение на договора. 

 

Отговор на въпрос № 1:  

С настоящото уточняваме, че размера на гаранцията за изпълнение на договора 

е в размер на 3 /три/ на сто от стойността на поръчката без вкл. ДДС, съгласно 

Ценовото предложение.  

При допуснати грешки или противоречия в документацията за участие, ще се 

прилагат документите с по-висок приоритет. Документа с най висок приоритет е 

Закона за обществените поръчки, съгласно чл.59, ал.3 от ЗОП 

„Възложителят определя условията и размера на гаранцията за изпълнение на 

договора като процент от стойността на обществената поръчка, но не повече от 5 на 

сто от стойността на поръчката.“ Стойността на обществената поръчка е стойността за 

която сключен договора, т.е съгласно предложеното Ценово предложение.   

 

 

С уважение: ………П…………...        

   Станислав Николов 

                              Кмет на Община Трън                                                                        
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