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д°
ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Относно: Разяснения 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 т. 1 буква "б" от ЗОП” по проект 
„ Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране 
и временно съхранение на опасни битови отпадъци“ с 3 (три) обособени 
позиции, открита с Решение № Ц-335/21.12.2017г.

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с постъпило искане за разяснения по документацията за 
обществената поръчка с предмет „Проектиране с авторски надзор и изпълнение на 
строеж по смисъла на чл. 3 ал. 1 т. 1 буква "б" от ЗОП” по проект „Проучване и 
разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение 
на опасни битови отпадъци“ с 3 (три) обособени позиции и на основание чл. 33, ал. 2.от 
ЗОП, Възложителят прави разяснение относно следното искане:

„Бихме искали отговори, уточнения или допълнения по посочените по-долу 
въпроси:

Възможно ли е Ключов експерт „Главен проектант“ да изпълнява тази 
функция в екипите по всички обособени позиции, за които кандидатства 
един участник?
Възможно ли е Ключов експерт „Главен проектант” да изпълнява функцията 
и на неключов експерт в същия или друг проектантски екип?
Възможно ли е един неключов експерт -  проектант от проектантския екип в 
една Обособена позиция да изпълнява същата функция в Проектантския екип 
по друга обособена позиция на същия участник?“

Въпрос № 1:
Възможно ли е Ключов експерт „Главен проектант“ да изпълнява тази функция 

в екипите по всички обособени позиции, за които кандидатства един участник?

Отговор № 1:
Съгласно т. 2, раздел III „Експертен състав“ л от Техническото задание 

„Проектантски екип, предложен по една обособена позиция няма право да участва по
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друга!“. Лицето, осъществяващо функциите на Ключов експерт „Главен проектант” е 
част от проектантския екип. В тази връзка,\ не е възможно едно и също лице да 
изпълнява функциите на Ключов експерт „Главен проектант” в екипите по всички 
обособени позиции, за които е подал оферта участникът.

Въпрос № 2: .
Възможно ли е Ключов експерт „Главен проектант” да изпълнява функцията и 

на неключов експерт в същия или друг проектантски екип?

Отговор № 2:
Съгласно т. 2, раздел III „Експертен състав“ от Техническото задание „Един 

неключов експерт от проектантския екип, може да съвместява до три позиции от 
проектантския екип!“. В този смисъл неключовият експерт може да бъде Главен 
проектант, защото видно от отговора на въпрос 1, главният проектант е част от 
проектантския екип. С оглед на това, главният проектант може да изпълнява функциите 
на неключов експерт само в екипа по същата обособена позиция, тъй като проектантски 
екип, предложен по една обособена позиция няма право да участва по друга.

Въпрос № 3:
Възможно ли е един неключов експерт -  проектант от проектантския екип в една 

обособена позиция да изпълнява същата функция в проектантския екип по друга 
обособена позиция на същия участник?

Отговор № 3:
Съгласно т. 2, раздел III „Експертен състав“ от Техническото задание 

„Проектантски екип, предложен по една обособена позиция няма право да участва по 
друга!“. Следователно, не е възможно неключов експерт -  проектант, член на 
проектантския екип по една обособена позиция да изпълнява същата функция в 
проектантски екип по друга обособена позиция на същия участник.
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