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РЕКТОРАТ
№ 3055 . Д а т а

ДО : ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„ИНЖЕНЕРИНГ (Инвестиционно проектиране и строителство) на обект: Реконструкция, 
преустройство, модернизация и въвеждане на енергоспестяващи мерки на КОМПЛЕКС ЗА 
ОБРАЗОВАНИЕ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ-ФИЛИАЛ "ПРОФ. ИВАН МИТЕВ" 
-ВРАЦА, състоящ се от пет сгради и дворно място в УПИ VIII - „ЗА КОМПЛЕКС ЗА 
ОБРАЗОВАНИЕ” u n.12259.1027.118, кв.13 (бивш 264) по плана на гр.Враца, ж.к. Източна - 
промишлена зона", бул. "2-ри юни №179"

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили запитвания за открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител 
на обществена поръчка с горепосоченият предмет, на основание чл. 29 от ЗОП предоставяме 
следните разяснения :

Въпрос № 1: „В минималните изисквания т.8 Д, към условията за участие в процедурата, означава ли 
че ключовия експерт -  ръководител екип строителство трябва да има виеше техническо образование, *а 
е достатъчно техническия ръководител на строежа съгласно чл.163а от ЗУТ да има средно образование с 
четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация „Архитектура и 
строителств*”
Отговор на Въпрос №1:
„Ръководител на екипа за изпълнение на строителството -ключов експерт: Предлаганият за тази позиция 
експерт трябва да има опит като ръководител на строителен екип за строителсто на подобни обекти. 
Признава се само подобна длъжност, заемана в сферата на основен ремонт /реконструкция/ 
рехабилитация /модернизация и/или ново строителствона подобни обекти.Ръководител на екипа за 
изпълнение на строителството трябва да бъде дипломиран строителен инженер с образователна степен 
магистър или еквивалентна. Професионален опит: 10 години
*Технически ръководител на строежа - Трябва да е изпълнявал такава длъжност на поне 1 (един) обект, 
сходен с предмета на поръчката. Попълва се допълнителна таблица към автобиографията „Опит в 
изпълнението на подобни проекти”. Той трябва да е технически правоспособно лице съгласно 
изискванията на чл. 163а от ЗУТ. Професионален опит най-малко 5 /пет/ години.” -  Тази информация 
се съдържа в Обявление за обществена поръчка, раздел Ш.2.3)Технически възможности; 
Минимални изисквания.

Ръководител на екипа за изпълнение на строителството и Технически ръководител на 
строежа са различни позиции при изпълнението на предмета на поръчката.

Въпрос № 2: „ В т.П.З) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката от Раздел П: Обект на 
обществената поръчка от публикуваното Обявление за обществена поръчка е посочено, че срокът на договора или 
крайния срок за изпълнение на поръчката е 320 (триста и двадесет) дни.
Същевременно, в Образец № 19 Техническо предложение от документацията за участие се посочва, че „общият 
срок за изпълнение на Инженеринг не може да бъде повече от 410 календарни дни”.
Въпросът ни е: Предвид разминаването в сроковете в горепосочените документи и във връзка с указанието в 
Приложение 1 Условия за участие в процедурата и изисквания към участниците в процедурата (стр. 14) от
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тръжната документация, че при противоречие в записите на отделните документи от документацията са 
валидни записите с по-висок приоритет (в случая - Обявлението за обществена поръчка), моля да поясните какъв 
ще бъде срока на договора или крайния срок за изпълнение на поръчката. ”
Отговор на Въпрос № 2: Предвид описаната в Условия за участие в процедурата и изисквания към 
участниците - Приложение 1, че валидни са записите в документа с по-висок приоритет, т.е. 
информацията съдържаща се в Обявление за обществена поръчка - срокът на договора или крайния 
срок за изпълнение на поръчката е 320 (триста и двадесет) календарни дни.

Въпрос № 3: „В т. 5 Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за технически възможности, стр.6 от 
Условия за участие в процедурата и изисквания към участниците от тръжната документация от участниците се 
изисква да докажат изпълнението на „строителството, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката” като 
представят: „посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на 
строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, 
стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството", или „удостоверения за 
добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема 
на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат 
и дата и подпис на издателя и данни за контакт", или „копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и 
обема на изпълнените строителни дейности".
Въпросът ни е: Допустимо ли е кандидатът да представи като доказателство за изпълнено „строителството, 
което е еднакво или сходно с предмета на поръчката"документ с наименование „Референция”, който да съдържа 
реквизитите на изискваните „удостоверения за добро изпълнение"? ”
Отговор на Въпрос №3: чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП гласи: (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от
01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) списък на строителството, изпълнено 
през последните 5 години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата, а за 
строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, и:
а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на 
строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали 
тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, 
или
б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило 
изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с 
нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, 
или
в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни 
дейности.

Въпрос № 4: „ В т.Б) Съдържание на офертата, стр.З Съдържание на ПЛИК № 1 - Документи за подбор от 
Изискванията към съдържанието на офертите на участниците в обществената поръчка в тръжната документация е 
записано: „1. Представяне на участника - / Образец №1/ Подписва от представляващия участника съгласно 
търговската му регистрация (или изрично упълномощено с нотариално пълномощно от него лице) или 
представляващия обединението, съгласно Споразумението за създаване на обединение. Документът се представя от 
участника, а когато участника е обединение от всяко лице включено в обединението и се подписва от 
представляващия участника (или от лице изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно) и 
представляващия обединението, съгласно Споразумението за създаване на обединение."
Въпросът ни е: При участник обединение следва ли Образец №  1 да се представя от всички членове в 
обединението и съответно от представляващите членовете ли следва да се подпише образеца или и от 
представляващия обединението-участник? ”
Отговор на Въпрос № 4: В съдържанието на Образец № 1 - Представяне на участника, се съдържа 
информация за „Лица, представляващи участника по учредителен акт”, а документите съдържащи се в 
офертата на участника се подписват от представляващия участника (или от лице изрично упълномощено 
с нотариално заверено пълномощно) и/или представляващия обединението, съгласно Споразумението за 
създаване на обединение.

Въпрос № 5: „ В т.Б) Съдържание на офертата, стр.З Съдържание- на ПЛИК № 1 - Документи за подбор от 
Изискванията към съдържанието на офертите на участниците в обществената поръчка в тръжната документация е 
записано: „Към Образец №1 /Представяне на участника/ се прилагат и доказателства за право за упражняване на 
определена дейност и регистрация в професионален или търговски регистър в държавата* в която е установен, 
съгласно чл. 49, an. 1 и 2 от ЗОП и изискванията на възложителя."
Въпросите ни са:



Какви документи следва да бъдат представени към Образец №1, при условие че в т.22 и т.26 от Изискванията 
към съдържанието на офертите на участниците в обществената поръчка се представят удостоверение за 
вписване в Централния професионален регистър на строителя, издадено съгласно Закона за камарата на 
строителите и удостоверения за пълна проектантска правоспособност за 2015г., издадени от КАБ или КИИП? 
При участник обединение допустимо ли е документите да се представят от членовете в него? ”
Отговор на Въпрос №5: Съгласно ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА
ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ и включените в него образци за улеснение на Възложители и Участници, 
към Образец №1 - Представяне на участника е направено следното пояснение: Текстът се включва, при условие 
че възложителят е поставил в обявлението или в поканата за участие изискване за доказване на 
обстоятелствата по чл. 49, ал. 1 и/или 2 ЗОП.
Съгласно Обявление за обществена поръчка -  раздел III.2.1) Изисквания към кандидатите или 
участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри,
задължителен елемент от съдържанието на представената от участника оферта са документи съдържащи 
доказателства за:
- упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал.1 от ЗОП.(Удостоверение за вписване в 
Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за първа 
група строежи, четвърта категория или друга еквивалентна регистрация за участник чуждестранно лице, 
съгласно законодателството в страната на участника, което да му позволява извършване на строителните 
работи, предмет на настоящата поръчка.);
- за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 2 от ЗОП.(Участникът трябва да има за всеки 
един от проектантите по съответните части удостоверения за пълна проектантска правоспособност за 
2015г., издадени от КАБ или КИИП, а за участници чуждестранни лица -  еквивалентен документ, 
съгласно законодателството на държавата, в която са установени).

Въпрос №6: „Във фаза концептуално проектно предложение по всички части е посочено, че трябва да се 
представи предварителна количествено-стойностна сметка по окрупнени показатели. Вероятно сте 
имали предвид предварителна количествена сметка по окрупнени показатели. Моля да потвърдите, че 
към техническото предложение трябва да се приложи предварителна количествена сметка по окрупнени 
показатели.66
Отговор на Въпрос № 6: Да, участниците представят в техническото предложение концептуално 
идейно предложение с предварителна количествена сметка по окрупнени показатели.
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