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№ Изх. К – 3690 #1 от 07.05.2014г.
До
Заинтересованите лица
по обществена поръчка открита
с Решение №ЗК- 519 от 11.04.2014г.
Относно: Запитване с № Вх.К- 3690 от 30.04.2014г. за обществена поръчка с предмет
„Закриване и рекултивация на съществуващи сметища за битови отпадъци на територията на
Община Силистра” по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 - ,,Закриване и рекултивация на съществуващо сметище (депо 1) за
битови отпадъци на територията на с. Калипетрово, Община Силистра“
Обособена позиция № 2 - ,,Закриване и рекултивация на съществуващо сметище (депо 2) за
битови отпадъци на територията на с. Айдемир, Община Силистра“
Уважаеми дами и господа,
Във връзка с постъпило запитване по документация за участие в горепосочената
обществена поръчка, Ви предоставяме следното разяснение:
Въпрос № 1: В раздел ІІІ- Изисквания към участниците, т.2. Специфични изисквания към
участниците, т. 2.2. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания зъ техническите
възможности и квалификация на участниците, т. 2.2.3. от Документацията за участие в
процедурата (стр. 14 от Указания към участниците за реда и условията за участие в
процедурата) е посочено:
«Участникът трябва да осигури минимум следния квалифициран ръководен и
технически персонал за изпълнение на строително монтажни дейности както следва:
Ръководител на обекта;
Технически ръководител на обекта;
Координатор по безопасност и здраве;
Специалист „Геодезист”;
Поставените изисквания следва да бъдат доказани с представяне на декларация,
съдържаща списък на инженерно-техническия персонал, които участникът ще осигури за
изпълнение на поръчката, включително тези отговарящи за контрола на качеството.”
В обявлението за възлагане на обществената поръчка, т. ІІІ.2.3. Технически
възможности, т. ІІІ.2. Условия за участие, Раздел ІІІ. Юридическа, икономическа, финасова и
техническа информация не е поставено изискване за осигуряване на лице за контрол на
качеството, като част от квалифицирания ръководен и технически персонал за изпълнение на
строително- монтажните дейности, Такова изискване липсва и в Раздел ІІІ- Изисквания към
участниците, т.2. Специфични изисквания към участниците, т.2.2. Критерии за подбор,
включващи минимални изисквания за техническите възможности и квалификация на
участниците, т. 2.2.3. от документацията за участие в процедурата.
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Моля, уточнете поставил ли е Възложителят такова условия и посочете следва ли
участникът да разполага с лице за контрол на качеството за всяка обособена позиция, за която
подава оферта, и ако да, какви са изискванията към това лице.
Отговор: Възложителят не е поставил изискване за специалист отговарящ за контрола на
качеството. Участниците покриващи изискването на Възложителя за внедрена система за
управление на качеството в строителството по ISO 9001: 2008, следва да разполагат с такъв
специалист.

Настоящото разяснение ще бъде публикувано в „Профил на купувача” на интернет
страницата на Община Силистра на адрес: www.silistra.bg.
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