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РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Строителство на Обект: 

„Довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура - довеждащ водопровод, отвеждащ 

колектор за дъждовни води, външно електрозахранване – кабелни линии 20 кV, пътна 

връзка и съобщителна връзка – кабелно захранване за пренос на цифрови данни - външни 

връзки до съществуващите мрежи и съоръжения на Площадка № 5 – съседни терени на 

съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в землището на с. 

Шереметя, общ. Велико Търново" по Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за 

изграждане на строителни и инженерни обекти, проектирани от Възложителя (Червена 

книга)”. 

 

Въпрос 1: Съгласно т. 3 от раздел III.2.3 Технически възможности от Обявлението за 

обществената поръчка се изисква Участникът да представи сертификати или други 

доказателствени документи за внедрени системи за управление на качеството, сертифицирани по 

европейски стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен, за управление на околната среда ISO 

14001:2008 или еквивалентен, за управление на здравословните и безопасни условия на труд, 

сертифицирана по европейски стандарт OHSAS 18001:2007 или еквивалентен с обхват в област 

изграждане, реконструкция и модернизация на водопроводи, канализационни мрежи и 

хидротехнически съоръжения, строежи на енергийна и пътна инфраструктура или еквивалентна. 

Като се има предвид, че изброените области формират част от област строителство, ще приеме ли 

Възложителят за еквивалентни на описаните сертификати за внедрени системи за управление на 

качеството, сертифицирани по европейски стандарт ISO 9001:2008, за управление на околната 

среда ISO 14001:2008 и за управление на здравословните и безопасни условия на труд, 

сертифицирана по европейски стандарт OHSAS 18001:2007 с обхват в област строителство? 

 

Отговор: Възложителят ще приеме за еквивалентни на описаните Сертификати за внедрени 

системи за управление на качеството, сертифицирани по европейски стандарт ISO 9001:2008, за 

управление на околната среда ISO 14001:2008 и за управление на здравословните и безопасни 

условия на труд, сертифицирана по европейски стандарт OHSAS 18001:2007 с обхват в област 

строителство. 

 

 С оглед спазване на изискването на чл. 29, ал. 3 от ЗОП Възложителят публикува 

настоящото разяснение в профила на купувача. 

 

 

 

ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ 

Кмет на Община Велико Търново 
 

02.10.2013 г. 


