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Изх. №К – 7007#1от 30.08.2017г.
До
Заинтересованите лица
В обществена поръчка с предмет: Строително монтажни и ремонтни дейности по
проект "Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил
и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра"; СМР Детска ясла „Здравец“,
гр. Силистра
ОТНОСНО: Искане за разяснение по чл.33, ал.1 от ЗОП, Вх. № 7007 от
29.08.2017 г.

Уважаеми г-жи и г-да,
Във връзка с постъпило запитвене с Вх. № 7007/29.08.2017 г., на основание чл.
33, ал.2 и 4 от ЗОП, правя следните разяснения:
1. На основание чл.65 от ЗОП за целите на настоящата поръчка - доказване на
минимални изисквания за икономическо и финансово състояние от критерии за
подбор-“реализиран минимален общ оборот и минимален оборот в сферата“
могат ли да да бъдат доказани чрез трети лица, имайки предвид, че чл.65 от ЗОП
не изключва изрично никой от критериите за подбор , а в ал. 3 поставя изрично
изискване :“Когато кандидатът или участникът се позовава на капацитета на трети
лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като
представи документи за поетите от третите лица задължения.
ОТГОВОР:

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил
и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален 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 на ОПРР 2014-2020
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- Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица по отношение на
всички критерии за подбор, като се спазизи горе цитираното изискване на чл.65, ал.3 от
ЗОП.

2. Във връзка с чл.65, ал.3 от ЗОП (3)“ Когато кандидатът или участникът се
позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще
разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите
лица задължения), Възложителят ще приеме ли изпълнено условието, ако третото
лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с критериите,
свързани с икономическото и финансовото състояние ( “реализиран минимален
общ оборот и минимален оборот в сферата“) представи нотариално заверени
документи доказващи солидарна отговорност за изпълнение на поръчката?
ОТГОВОР:
Да. Възложителят ще приеме, че условието е изпълнено.

Тихомир Борачев,
За Кмет на Община Силистра
Съгл. Заповед № ЗК-1356/03.08.2017 г.
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