ОБЩИНА СИЛИСТРА
 ул. “Симеон Велики” № 33
7500 Силистра

(086) 82-42-43 Факс: (086) 82-33-43
E-mail: mayor@silistra.bg

Изх. № К – 9781#1 от 31.10.2016 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 – 9781 от 28.10.2016 г.

В Приложение № 5 раздел 3.3 Технически и професионални способности т.1 е записано:
През последните 5 пет години, считано от датата на подаване на офертата, участникът следва да е
изпълнил минимум една дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка.
Забележка: Под дейности с идентичен или сходен предмет следва да се разбира: " инженеринг или
проектиране и строителство по ремонт на улично осветление или еквивалент".
При участие в процедурата смятаме да направим обединение, което не е юридическо лице между
физически лица и юридически лица.
Проектантите в обединението са физически или юридически лица и представят референции и документи за извършено сходно проектиране на улично осветление.
Юридическите лица представят референции и документи за извършено сходно строителство и ремонт на улично осветление.
Представените референции от физическите и юридическите лица са за различни обекти.
С оглед на гореизложеното моля възложителят да уточни:
Въпрос: Ще приеме ли Възложителят, че са изпълнени изискванията на документацията за участие в процедурата при горната хипотеза?
Отговор: Да! В Приложение № 5, раздел 3.3 Технически и професионални способности на документацията за участие в процедурата е записано:
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор
се доказва от обединението участник, а не от 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 обединението.

Заличени данни на основание чл.2 от ЗЗЛД
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