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Изх. № К – 9550#1/ 24.10.2016 г.
До: Лицата, заинтересовани от Обществена поръчка с предмет: „Инженеринг /проектиране и строителство/ на обект “ Ремонт на уличното осветление на гр. Силистра” и упражняване на авторски надзор
при изпълнение на СМР на обекта.
ОТНОСНО: Постъпило Искане за разяснение, регистрирано в Деловодството на Община Силистра с
Вх.№.К -9550 от 21.10.2016 г.
В Приложение № 5, Раздел „Изисквания към участниците”, т.3.3.”Технически и професионални
способности”, подточка 2 е посочено, че „Участникът следва да посочи екип от проектанти за изпълнение
на проектирането, с професионална квалификация по отделните части на проекта, съгласно техническото
задание за проектиране и изискванията на Наредба №4//21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти”. Също така е посочено, че е допустимо „едно лице да бъде проектант на повече от
една проектна част, при условие, че отговаря на поставените минимални изисквания към проектантите
по съответните части по проекта”. В Приложение № 5, Раздел „Изисквания към участниците”,
т.3.3.”Технически и професионални способности”, подточка 3 Възложителят е посочил, че участникът
следва да разполага със следния Ръководен състав от технически правоспособни лица с определена компетентност, отговорни за изпълнение на строителството: 3.1. Ръководител екип; 3.2. Технически ръководител; 3.3. Координатор по безопасност и здраве; 3.4. Отговорник по качеството.
С оглед на гореизложеното моля Възложителят да уточни:
Въпрос 1: Ще приеме ли Възложителят, че са изпълнени изискванията на документацията за участие в
процедурата, ако Участникът посочи част от лицата, които са включени в екипа от проектанти, и като ключови експерти от Ръководния състав, изброени в подточка 3, при условие, че отговарят на минималните
изисквания на възложителя, заложени в документацията?
Отговор: Не! Процедурата е с предмет за изпълнение на инженеринг, включващ проектиране и строителство на обект “ Ремонт на уличното осветление на гр. Силистра” и упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обекта. Възложителят изисква, съгласно т.3.3. Технически и професионални способности
на документацията за участие:
- екип от проектанти за изпълнение на проектирането, чиито членове следва да извършат и авторски
надзор на обекта и
- ръководен състав (екип) за изпълнение на строителството.
Съвместимост на лицата от двата екипа не се допуска!

Заличени данни на основание чл. 2 от ЗЗЛД
д-р Юлиян Найденов
Кмет на Община Силистра

