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№ Изх.К - 5677# 1 от 02.07.2014г.

До
Заинтересованите лица по обществена поръчка с предмет: Изготвяне на Доклади за
оценка на съответствието по обособени позиции във връзка с проект „Община Силистра
инвестира в следващия програмен период 2014-2020 г.” по договор № BG161PO001/502/2012/004, за представяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма
„Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

Относно: Запитване с Вх.К-5677 от 02.07.2014 г.
Уважаеми г-жи/г-да,
Във връзка с постъпило запитване по поканата за участие в горепосочената обществена
поръчка, Ви предоставяме следното разяснение:
Въпрос №1:
„В документацията няма изискване за представяне на удостоверение за вписване в регистъра
на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) по чл.23а от ЗЕЕ за обследване на
енергийна ефективност и сертифициране на сгради. Същото е задължителен документ по
закон, разрешаващ извършването на дейности по ЗЕЕ, включително извършването на оценка
на проект по част „Енергийна ефективност”. Това се отнася за обособени позиции с № от 1
до 5 включително.
Вместо този основен документ в обособените позиции с № от 1 до 5 включително, отнасящи
се до оценка на проекта по част „енергийна ефективност” се изисква „пълна проектантска
правоспособност”, което не е изискване при лицензиране на експертите за извършване на
тази дейност. Проектантите с пълна проектантска правоспособност нямат право да
извършват тази оценка, ако не са вписани в регистъра на АУЕР по съответния законов ред.
При тези обстоятелства ще се счита ли за пълна офертата, ако за обособена позиции от №1
до 5 включително, бъде представено вместо лиценз по чл. 167 от ЗУТ, удостоверение за
вписване в регистъра на АУЕР, удостоверяващо правото да се извършват дейности по ЗЕЕ.
Също така вместо удостоверения за пълна проектантска правоспособност да се представят
съответните удостоверения за квалификация по ЗЕЕ на всеки отделен специалист включен в
Удостоверението издадено от АУЕР. ”
Отговор: Да, ще се счита за пълна офертата, ако за обособена позиции от №1 до 5
включително, бъде представено вместо лиценз по чл. 167 от ЗУТ, удостоверение за вписване
в регистъра на АУЕР, удостоверяващо правото да се извършват дейности по ЗЕЕ. Също така
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осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия
орган.
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вместо удостоверения за пълна проектантска правоспособност се представят съответните
удостоверения за квалификация по ЗЕЕ на всеки отделен специалист включен в
Удостоверението издадено от АУЕР.

Йорданка Владимирова
Ръководител на проекта
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