РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Общинска администрация
Ямбол

ОБЩИНА ЯМБОЛ
Рег. № 2801-13697
Дата: 25.06.2020 г.
СЪОБЩЕНИЕ
относно обществена поръчка по чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП – публично състезание с
предмет: „Изграждане, основен ремонт и реконструкция на външно изкуствено
осветление на пътища, улици и площади на територията на Община Ямбол“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
във връзка с постъпили на електронната поща, на посоченото лице за контакт, с
копие до официалната поща на Община Ямбол – yambol@yambol.bg, искания за
разяснения относно обществена поръчка с предмет „Изграждане, основен ремонт и
реконструкция на външно изкуствено осветление на пътища, улици и площади на
територията на Община Ямбол“, за които като подадени в писмена форма информация,
предавана и съхранявана с електронни средства, следва да се имат предвид, следните
обстоятелства относно спазване на формата, валидираща волеизявление направено от
съответното заинтересовано лице:
Заинтересовано лице, съгласно §2, т. 14 от Допълнителните разпоредби на Закона
за обществените поръчки „е всяко лице, което има или е имало интерес от
получаването на определена обществена поръчка и на което е нанесена или може да
бъде нанесена вреда от твърдяното нарушение“. За да обоснове интерес от получаване
на определена поръчка съответното лице следва да има право да участва в същата.
Разпоредбата на чл. 10, ал. 1 от ЗОП, дава това право на всяко българско или
чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко
друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги
съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. Всяко физическо
или юридическо лице се идентифицира с определена информация – физическото лице с трите си имена, адрес и подпис, докато идентификацията на юридическо лице се
установява чрез посочване на фирмата на търговеца или наименованието на
юридическото лице, представляващ юридическото лице, седалище и адрес на
управление. В член 3, т. 1 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и
на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и
удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна
на Директива 1999/93/ЕО е дадено определение на електронната идентификация, а
именно „електронна идентификация“ означава процес на използване на данни в
електронна форма за идентификация на лица, които данни представляват по уникален
начин дадено физическо или юридическо лице, или физическо лице, представляващо
юридическо лице.
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Правото на всяко заинтересовано лице да направи писмено искане за разяснение
е предвидено в чл. 180, във връзка с чл. 33 от Закона за обществените поръчки. По
своята същност искането за разяснение е волеизявлението на съответното
заинтересовано лице, което се смята за негов автор. По смисъла на чл. 180 от ГПК,
искането се явява частен писмен документ, изхождащ от лицето посочено за негов
издател. Частният писмен документ се подписва от лицето, което го е издало и
съставлява доказателство, че изявленията, съдържащи се в него са направени от
лицето, подписало документа.
Предвид гореизложеното, за да породят своите правни последици исканията за
разяснение, след необходимата идентификация, следва да бъдат подписани
собственоръчно или чрез електронен подпис, който означава данни в електронна
форма, които се добавят към други данни в електронна форма или са логически
свързани с тях, и които титулярят на електронния подпис използва, за да се подписва.
/чл. 13, ал. 1 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни
услуги/.
Настоящото съобщение е публикувано в обособения раздел на поръчката в
„Профил на купувача“ на интернет адрес: https://yambol.bg/profile/item/265.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ /*/
КМЕТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ:
ВАЛЕНТИН РЕВАНСКИ
* Информацията е заличена на основание чл.4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679 на Европейския парламент и на
Съвета от 27 април 2016 г. във връзка с чл.37 от ЗОП
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