
Р А З Я С Н Е Н И Е  

 

ПО ПОСТАВЕН ВЪПРОС ОТНОСНО ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП 

 

         Във връзка със зададен въпрос  относно процедура за възлагане на обществена поръчка от 

община Маджарово с предмет: "Ремонт на улици в с.Ефрем, с.Селска поляна, с.Горен 

главанак, с.Румелия, ремонт на  път HKV 2105/разклон III8081 гр.Маджарово – 

с.Сеноклас” относно минимален гаранционен срок по чл.20, ал.4, т.4 от Наредба 02 от 31 

юли 2003 г. Ви даваме следното разяснение: 

При изготвянето на документацията за участие в процедура, съответно и в Решение 

№100/03.08.2017 г. е допусната техническа грешка, като в т.3.3. – Гаранционен срок е  посочено: 
Забележка:  При надвишаване на  гаранционния срок с повече от 50% от минимално изискуемия от чл.20, ал.4, 

т.4 от „Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в република България и 

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни 

обекти”,  се изисква обосновка . Приложими са и/или сертификати за качество.  В противен случай /при 

посочен гаранционен срок с повече от 50% от минимално изискуемия от чл.20, ал.4, т.4 от „Наредба № 2 от 31 

юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в република България и минимални гаранционни 

срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти”, без да е представена 

писмена обосновка/ участника получава оценка по показателя  „0” и ще бъде отстранен от по-нататъшно  

участие в процедурата. Участници, предложили гаранционни срокове, по-кратки от минималните и 

надвишаващи същите три пъти ще бъдат отстранени от участие в процедурата.  

За верен да се счита текста в т.3.3. - Забележка:  При надвишаване на  гаранционния срок с повече 

от 50% от минимално изискуемия от чл.20, ал.4, т.8 от „Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни 

и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти”,  се изисква обосновка . Приложими са и/или 

сертификати за качество.  В противен случай /при посочен гаранционен срок с повече от 50% от минимално 

изискуемия от чл.20, ал.4, т.8 от „Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 

република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти”, без да е представена писмена обосновка/ участника получава оценка по 

показателя  „0” и ще бъде отстранен от по-нататъшно  участие в процедурата. Участници, предложили 

гаранционни срокове, по-кратки от минималните и надвишаващи същите три пъти ще бъдат отстранени от 

участие в процедурата.  


