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ДО 

Всички заинтересовани лица, 

В процедура по провеждане на публично състезание  

за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Изработване на работен проект, КСС и последващо осъществяване на авторски 

надзор по проект „Ремонт и модернизация на ЦДГ „Евлампия Векилова“, гр. 

Копривщица“, с уникален номер в РОП на АОП: № 01037-2016-0002 

 

ОТНОСНО: Разяснения по зададени въпроси 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

В съответствие с изискванията на чл. 180, ал. 1 и ал. 2 от Закона за обществените 

поръчки (ЗОП) публикуваме разяснения по зададени въпроси, във връзка с провеждане 

на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване 

на работен проект, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор по 

проект „Ремонт и модернизация на ЦДГ „Евлампия Векилова“, гр. Копривщица“. 

ВЪПРОС № 1: „Изготвен ли е за сградата технически паспорт?“ 

ОТГОВОР № 1:  Сключен е договор за изготвянето на технически паспорт, но 

към момента такъв все още не е изготвен. 

 

ВЪПРОС № 2: „Има ли сградата енергийно обследване?“ 

ОТГОВОР № 2: Сключен е договор за енергийно обследване и изготвяне на 

технически паспорт, но към момента сградата все още не е обследвана. 

 

 

ВЪПРОС № 3: „Има ли запазени строителни книжа за сградата?“ 
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ОТГОВОР № 3: Община Копривщица разполага с копия по части Архитектура 

и конструкции от годината на построяването на ЦДГ „ Евлампия Векилова“. Избраният 

изпълнител по настоящата обществена поръчка следва да извърши заснемане на обекта. 

 

 

02.08.2016 г.                                      /……………П………………/                                                                         

                                                           Инж. Османи Родригес 

  Директор Дирекция „ТСУ“ към Община Копривщица 

 


