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Изх. № К – 3199#1/ 04.04.2016 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 3199 от 30.03.2016 г.
Въпрос: „В раздел III „Изисквания към участниците“, т. 2.1.2, позиция 7, 8 и 9 е записано относно
проектантите: „инженер, който да отговаря на следните минимални изисквания: а) да притежава
пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/“ Архитектите също имат права, удостоверени с документ за
Пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП, в който изрично са вписани частите „Пожарна
безопасност“, „План за безопасност и здраве“ и „План за управление на строителните отпадъци“. Да
се счита ли, че архитектите също могат да са участниците като проектанти по посочените позиции?
Отговор: Да, следва да се счита, че и архитектите могат да бъдат участници по посочените позиции.
Въпрос: „Моля да разясните къде и как се посочва персонала по т. 2 Квалифицирани работници от
т. 2.1.4. в Раздел II. Специфични изисквания към участниците?“
Отговор: Персоналът от т. 2.1.4 - технически лица, включващ както Ръководно – експертен екип,
така и Квалифицирани работници се посочва в Образец № 5 Списък на техническите лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството.
Въпрос: „В раздел II.Пълно описание на предмета на поръчката – в описанието на обособените позиции са включени „Задължителни мерки за изпълнение на
СМР по обособена позиция № …“ и
отделно „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност“. Кои от посочените мерки са предмет на
офертата и впоследствие – на договора за изпълнение?“
Отговор: Документацията за участие в процедурата е подготвена на база извършеното обследване
на установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията на чл. 169, ал. 1, т. 1-5 и
ал. 2 от ЗУТ и изготвените технически паспорти, както и извършено обследване за енергийна ефективност и предписаните необходими енергоспестяващи мерки. „Задължителни мерки за изпълнение
на СМР по обособени позиции“ са съобразно техническите паспорти, а „Изпълнение на мерки за
енергийна ефективност“ са съобразно обследването за енергийна ефективност и предписаните енергоспестяващи мерки. На стр. 75 от Документацията за участие в процедурата е посочено, че „При
изготвяне на проектна документация, екипът за разработване на инвестиционен проект ще ползва
предписанията за обновяване,
дадени в изготвените за сградата техническо и енергийно обследване с ЕСМ. Техническият/работният проект за нуждите на енергийното обновяване следва да съдържа само части и мерки, които са допустими за получаване на финансова помощ по програмата.

Предмет на офертата и на договора за изпълнение са както посочените „Задължителни мерки
за изпълнение на СМР по обособени позиции“, така и „Изпълнение на мерки за енергийна
ефективност“.

КМЕТ: ____________________
/ д-р Юлиян Найденов/

