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Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния
бюджет на Република България

ИзхК. 2709 / 27.09.2013 г.
До
Участниците в обществена поръчка
публикувана в АОП с № ID 9020237/ 23.09.2013 г.
Относно: Запитване с Вх. К 2709/25.09.2013г. по обществена поръчка с предмет:
Упражняване на независим строителен надзор в строителството по изпълнение на
проект „Зелена и достъпна градска среда – град Силистра” по договор № BG 161
PO001/1.4-09/2012/011 за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.”
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Във връзка с постъпило запитване с Вх. К2709/ 25.09.2013г. по обществена
поръчка с предмет: Упражняване на независим строителен надзор в строителството по
изпълнение на проект „Зелена и достъпна градска среда – град Силистра” по договор
№ BG 161 PO001/1.4-09/2012/011 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.”, Ви предоставяме следното
разяснение:
Въпрос: Съгласно техническите изисквания, участникът в процедурата да притежава
сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008: При
участие на обединение от юридически лица необходимо ли е всеки от участниците в
обединението да притежава въпросния сертификат?
Отговор: В Документацията за участие в Раздел ІІ – Изисквания към участниците, в
т. 2.1.4 – в) Технически изисквания е записано – Участникът трябва да притежава сертификат
за внедрени ISO 9001:2008 „Системи за управление на качеството” или еквивалент с обхват
свързан с предмета на поръчката – доказва се със заверено копие на сертификат. След
последната подточка е записано – В случай, че участникът участва като обединение,
изброените по-горе изисквания по т. а), б) и д) се прилагат за обединението като цяло, а
изискванията по т. в) и г) се отнасят за всички членове на обединението.
Съгласно чл. 25 чл. 8 на ЗОП лиценз/удостоверение съгласно чл.166 от ЗУТ за
упражняване на строителен надзор и сертификат за внедрени ISO 9001:2008 са необходими
за изпълнение на поръчката във връзка с конкретния предмет.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра

Този документ е създаден в рамките на проект „Зелена и достъпна градска среда – град Силистра”, който се 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.

