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ЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА I 

РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА 
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ: „Изготвяне на инвестиционни 
проекти за обекти свлачища, пътища и пътни съоръжения, мостове, брегозащитни 
мероприятия и почистване реки на територията на община Велико Търново", по 
позиции: Позиция № 1 - Свлачища; Позиция № 2 - Пътища и пътни съоръжения; 
Позиция № 3 Мостове; Позиция № 4 - Брегозащитни мероприятия и почистване на 
реки с уникален номер в РОП 00073-2015-0002 

Въпросът е относно Образец № 10 „Списък на лицата, които отговарят за извършването на 
услугата: Тъй като за проектанти с над 30 годишен проектантски опит, е невъзможно да 
бъдат цитирани конкретни крайни дати за изпълнение на всички проекти, възможно ли е да 
бъдат приложени автобиографии към документацията, а в последните 3 колони да се 
попълни текст: съгласно приложена автобиография". 

Отговор: Всички колони от образец № 10 „Списък на лицата, които отговарят за 
извършването на услугата" трябва да бъдат попълнени. В колона „Изпълнени проекти 
предмет и кратко описание" се попълва информация ако съответното лице има изпълнени 
проекти, в противен случай може да се посочи „неприложимо". Кои изпълнени проекти ще 
се изредят там е обект на преценка на участника и не е задължително да се посочат всички 
изпълнени проекти. Ако съответното лице, посочено в образец № 10 няма изпълнени 
проекти в колона „крайна дата на изпълнение на услугата" и колона „Получател на 
услугата" може да се посочи „неприложимо". Няма изискване в документацията за 
представяне на автобиографии, като прилагането на такива в плик № 1 е само по преценка на 
участника. Посочването на крайна дата на изпълнение на услугата е от значение за 
удостоверяване на съответствие с минималното изискване за изпълнено успешно 
проектиране с предмет еднакъв или сходен на предмета на обособената позиция за период от 
3 г., считано от датата на^ подаване на офертата", когато участникът удостоверява 
съответствието си с това изискване чрез опита на разполагай от него проектант. 

С уважение, 

ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВИ 
Кмет на Община Велико ТърноШ *^0£!*#^ \ 
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ISO 9001:2008 Сертификат N Q030304 
ISO 14001:2004 Сертификат N 23285 
ISO 27001:2005 Сертификат N 23285 
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