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7500 Силистра
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Изх. № К – 2948#1/ 24.03.2016 г.

До: Лицата, заинтересовани от Обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг –
проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Силистра” по обособени позиции.

ОТНОСНО: Постъпило Искане за разяснение, регистрирано в Деловодството на Община Силистра с Вх.№.К 2948 от 22.03.2016 г.

Въпрос 1: „Формулировката „Длъжностите могат да се съвместяват от едно лице“ записана след
т. 2.1.4. от Раздел II Специфични изисквания към участниците трябва ли да се счита, че се отнася
за целия раздел, в т.ч. 2.1.2. „инженерно-технически състав и екип от проектанти“ и 2.1.4. „технически лица“. Конкретно: може ли физическо лице, което притежава „Пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране по две или повече специалности, предвидени в т. 2.1.2. „да ги съвместява в рамките на предложения екип за ОП? Същото и за т. 2.1.4?“
Отговор: Уточнението, че „длъжностите могат да се съвместяват от едно лице“ се отнася единствено за т. 2.1.4 – Технически лица. По отношение на инженерно–технически състав и екип от
проектанти, уточнението не важи – посочените длъжности в т. 2.1.2 не могат да се съвместяват от
едно лице.
Въпрос 2: „В случай на участие в търга на сдружение или консорциум по ЗЗДЗ минималните
изисквания от поръчката могат ли да се покриват само от един от участниците в сдружението
(консорциума) в т.ч. наличието на ISO, техническо оборудване (механизация), списък на строителството еднакво или сходно с предмета на позицията и др.?“
Отговор: Гореизброените изисквания за изпълнение на поръчката могат да бъдат покрити от
един от участниците в обединението, съобразно разпределението на участието на лицата при
изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
Отговор на поставения въпрос се съдържа и в документацията за участие, Раздел ІІI. Изисквания към участниците, точка ІІ. Специфични изисквания към участниците, под формата на Забележка е записано: При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за технически възможности и/или квалификация се прилагат към обединението участник, а не към всяко от
лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или
друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или
административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение, съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП, като
документи, доказващи, съответствие с поставените минимални изисквания се представят само от
участника в обединението, чрез когото обединението доказва съответствието си с критерия за подбор, съгласно чл. 56, ал. 3, т. 2 от ЗОП. При посочване на участие с ползване на подизпълнители,

изискването за технически възможности и/или квалификация се отнася за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие, в съответствие с нормата на чл. 56, ал. 2 от ЗОП, а документи
се представят за всички подизпълнители.
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