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Изх. №

/..^?.?Гл2018 г.

ДО: УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
С НОМЕР 00906-2017-0007 В РОП

Относно: Разяснения относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет: „Преопаковане, транспорт, предаване за окончателно обезвреждане
и почистване на складове, съдържащи УОЗ-пестициди, опасни отпадъци,
неопасни отпадъци и други препарати за растителна защита (ПРЗ) с 6 (шест)
обособени позиции“
Уважаеми госпожи и господа,
Във връзка с постъпили на 12.01.2018 г. искания, за разяснения по открита
процедура с предмет „Преопаковане, транспорт, предаване за окончателно
обезвреждане и почистване на складове, съдържащи УОЗ-пестициди, опасни отпадъци,
неопасни отпадъци и други препарати'за растителна защита'(ПРЗ) с 6 (шест) обособени
позиции“, на основание чл.ЗЗ, ал.2 от ЗОП се предоставят следните разяснения:
(

ВЪПРОС № 1: Относно критерия за подбор: „Участникът да има опит в
изпълнение на поне 1 (една) услуга/дейност с предмет и обем, идентични или сходни с
тези на обособената позиция, за която участва през последните 3 (три) години, считано
от датата на подаване на офертата.", а именно:
1.1. Ще се броят ли за опит извършените дейности, които са сходни или
идентични за процедурата извършени през месец януари 2018 г. и до 16 февруари 2018
г., ако подаването на офертата по процедурата е на 16.02.2018 г.?
1.2.Изискваният опит на минимум 50 % от обема на обособената позиция, за
която се подава оферта, се изисква за всяка година поотделно или може да бъде
натрупан в последната или в една от трите години?
РАЗЯСНЕНИЕ ВЪПРОС № 1:
1.1
Опитът в изпълнение на идентични/сходни дейности, като част от
критериите за подбор в процедурата, следва да бъде придобит от участниците в
рамките на до 3 години назад, считано от датата на подаване на тяхната собствена
оферта, а не от крайния срок за подаване на оферти. По този начин се дава възможност
участникът да се позове на най-актуалния си опит в изпълнение на1идентични/сходни
дейности. В рамките на този период трябва да е приключило изпълнението на
съответните дейности, макар, че може да е започнало преди периода.
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1.2
Изискващият се опит в изпълнение на идентични или сходни по предмет и
обем дейности следва да е придобит общо за 3-годишния период, считано до датата на
подаване на офертата, а не за всяка от годините в периода.
ВЪПРОС № 2: Какъв лиценз е необходим на транспортната фирма за
международен превоз на товари - по Наредба № 11/31.10.2002 г. или еквивалентен
издаден от държавата, в която е установен превозвача, когато участникът ще използва
чуждестранна фирма за сухопътен автомобилен транспорт за изпълнение на дейностите
от предмета на обществената поръчка?
РАЗЯСНЕНИЕ ВЪПРОС № 2: В случай, че участник ще използва
чуждестранна фирма за изпълнение на дейностите по сухопътен автомобилен
транспорт, доколкото дейността по транспортиране е част от предмета на поръчката, то
лицето, което ще я изпълнява трябва да отговаря на заложения в тази връзка критерий
за подбор за годност.
Когато лицето е чуждестранно, към момента на подаване на офертата, то трябва
да е правоспособно да осъществява дейността по силата на еквивалентен документ,
както е посочено в подточка 3.6.1 от документацията за обществена поръчка, където не
съществува ограничение, дали този документ да е издаден от държавата, в която е
установен превозвачът. Ако участникът бъде определен за изпълнител, преди
сключване на договора, на основание чл. 112, ал.1 от ЗОП, за чуждестранното лице (в
качеството му на член на обединение или подизпълнител) трябва да се докаже, че
изпълнява условието, в съответствие с българското законодателство, както е посочено
и в подточка 2.4.3. Транспортиране от техническата спецификация, в случая - валиден
лиценз за международния прев(оз натовари, в съответствие с Наредба № 11/31.10.2002 г.
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