
Дата: 16.08.2018 г. 

 

РАЗЯСНЕНИЯ 

 

 До  

 Участниците и всички заинтересовани лица в процедура възлагана по реда 

на ЗОП – публично състезание,  с предмет:  

  
 „Реставрация и реновиране на Градска художествена галерия – Пловдив“  

 

Относно: Писмени разяснения по смисъла на чл.180, ал.1 и ал.2  от ЗОП 

  

 

Уважаеми г-жи и г-да,  

На 15.08.2018 г. са постъпили въпроси от заинтересовано лице за даване на 

разяснения по документацията на гореописаната процедура – публично 

състезание: 

 

Въпрос №1: 

Моля Възложителят да поясни дали участникът ще бъде отстранен от 

процедурата, ако предостави линеен календарен график само за видовете дейности 

за реставрация и реновиране на сградата на ГХГ-Пловдив, без да включва видовете 

дейности по КСС №2 – вертикална планировка на Двор 1 и Двор 2, тъй като тези 

дейности не се оценяват от оценителната комисия и не влиза като показател в 

методиката за оценка на офертите. 

   

Отговор  

 

Участникът няма да бъде отстранен, ако представи линеен календарен график 

само за видовете дейности за реставрация и реновиране на сградата на ГХГ-

Пловдив, без да включва видовете дейности по КСС №2 – вертикална планировка 

на Двор 1 и Двор 2.  

 

Въпрос №2: 

В случай, че се изисква изготвянето на линеен календарен график за видовете 

дейности от КС №2 – вертикална планировка на Двор 1 и Двор 2, моля 

Възложителят да уточни, дали ще приеме тези дейности да бъдат представени в 

отделен линеен календарен график, тъй като максималните срокове заложени за 

изпълнение са различни от дейностите за реставрация и реновиране на сградата 

на ГХГ – Пловдив. 

 

Отговор  

Възложителят не изисква представянето на линеен календарен график  за 

дейностите по КС №2. 

 

Въпрос №3: 

Моля Възложителят да поясни дали технологично-строителната програма за 

изпълнение на дейностите трябва да включва и дейности по вертикална 

планировка на Двор 1 и Двор 2. 



Отговор  

Технологично-строителната програма за изпълнение на дейностите не трябва да 

включва  дейности по вертикална планировка на Двор 1 и Двор 2. 

 

 

        С  Уважение,    …………………..                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                   Директор – Красимир Линков  
/подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/ 


