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ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Относно: Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Проектиране с авторски надзор и изпълнение на строеж по смисъла на чл. 3 ал. 1 г. 1 
буква "б" от ЗОГГ по проект „Проучване и разработване на пилотни модели за 
екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци“ с 5 
(пет) обособени позиции

РАЗЯСНЕНИЯ

Във връзка с постъпило искане за разяснения по документацията за обществената 
поръчка и чл. 180, ал. 2 от 3011 Възложителят прави следните разяснения:

1. В обявлението за поръчка, в раздел 111.1.3 -  Технически и професионални 
възможности Възложителят поставя следното минимално изискване за технически 
способности в настоящата процедура, а именно: „През последните 5 ?. назад, считани 
от датата на подаване на офертата (в зависимост от датата, на която 
участникът е учреден или е започнал дейността си), участникът да е изпълнил 
самостоятелно или като участник в обединение минимум 2 дейности по 
строителство, което е идентично или сходно с предмета на настоящата поръчка. 
Под идентични ши сходни с предмета на поръчката дейности по строителство, 
следва да се разбира изпълнение на дейности по строителство за изграждане и/или 
рекултивация на съоръжение/я, предназначено/и за събиране и/или 
складиране/съхраняване и/или третиране и/или управление на масово разпространени 
о'тпадъци и/или опасни битови отпадъци. Една дейност може да покрива едно или 
повече от гореизброените изисквания за опит “.
Въпрос: I. Молим Възложителя да поясни, какво ще приеме за отговарящо на 
изискването за „две дейности по строителство, което е идентично или сходно с 
предмета на настоящата поръчка“:

1. Строителството на два отделни обекта, които са еднакви или сходни с 
предмета на поръчката

или
2. Две отделни строителни дейности, които са изпълнявани във връзка със 

строителството на сходен обект.

Отговор: За „две дейности по строителство, което е идентично или сходно с предмета 
на настоящата поръчка“, следва да се разбира, дейности по строителство на обекти за 
изграждане и/или рекултивация на съоръжение/я, предназначено/и за събиране и/или 
складиране/съхраняване и/или третиране и/или управление на масово разпространени 
отпадъци и/или опасни битови отпадъци.
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Въпрос: Моля, Възложителя да поясни (даде пример) какво има предвид под ,,Една 
дейност може да покрива едно или повече от гореизброените изисквания ш опит "?

Отговор: В обявлението за провеждане на процедурата за възлагане на обществената 
поръчка, Раздел III. 1.3 -  Технически и професионални възможности, т. 1: Възложителят 
е посочил:

„През последните 3 г. назад, считано от датата на подаване на офертата (в зависимост 
от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), участникът да е 
изпълнил самостоятелно или като участник в обединение минимум 1 дейност по 
предоставяне на услуга, която да е идентична или сходна с предмета на настоящата 
поръчка. Под идентична или сходна с предмета на поръчката услуга, следва да се 
разбира дейност по предоставяне на услуга за изготвяне на работен и/или технически 
проект за изграждане и/или реконструкция и/или ремонт на съоръжение/я, 
предназначено/и за събиране и/или складиране/съхраняване и/или третиране и/или 
управление на масово разпространени отпадъци и/или опасни битови отпадъци. През 
последните 5 г. назад, считано от датата на подаване на офертата (в зависимост от 
датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), участникът да е 
изпълнил самостоятелно или като участник в обединение минимум 2 дейности по 
строителство, което е идентично или сходно с предмета на настоящата поръчка. Под 
идентични или сходни с предмета на поръчката дейности по строителство, следва да се 
разбира изпълнение на дейности по строителство за изграждане и/или рекултивация на 
съоръжение/я, предназначено/и за събиране и/или складиране/съхраняване и/или 
третиране и/или управление на масово разпространени отпадъци и/или опасни битови 
отпадъци. Една дейност може да покрива едно или повече от гореизброените 
изисквания за опит."

В тази връзка, ще бъде допустимо, ако в рамките на една дейност са изпълнени 
следните задачи/под дейности:

•У 1 дейност по предоставяне на услуга, която е идентична или сходна с предмета 
на настоящата поръчка.

S  2 дейности по строителство, което е идентично или сходно с предмета на 
настоящата поръчка.
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С уважение,
МИХАЕЛА ГАБРАШКОВА
В.И.Д. Изпълнителен директор


