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РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „Дейности по извършване на СМР по 
проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико 
Търново" по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие" на 
Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020", открита с Решение РД 24-33/ 
07.04.2017 на Кмета на Община Велико Търново с ID 782435 и Обявление за поръчка с 
ID 782437, заведена под уникален номер в РОП 00073-2017-0023. 

ВЪПРОС: Съгласно Раздел III т. 1.3 и съгласно Документацията за участие 
„Критерии за подбор, които се отнасят до технически и професионални способности"-
минимално ниво: 

По т.1 За всяка една обособена позиция: 

Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с 
тези на обособената позиция. Под дейности с предмет и обем, идентични или сходни с 
тези на обособената позиция се разбират: за всяка обособена позиция: строително 
монтажни работи на асфалтова настилка с обща дължина минимум 500 м2. 
Изискването може да се докаже с изпълнението на един или повече договори, респ. с 
едно или повече от едно изпълнение. 

Ще приеме ли Възложителят като доказателство по този критерий обема СМР от 500 
м2 положена асфалтова настилка като достатъчен за всяка една обособена позиция, ако 
не моля за уточнение какво се разбира под изискването: „Участникът трябва да е 
изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обособената 
позиция" 

ОТГОВОР: Съгласно III. 1.1) от обявление за поръчка с ID 782437 в регистъра на 
Агенцията по обществени поръчки: „Участник в настоящата процедура има право 
да представя оферта само за една обособена позиция." Всеки участник независимо 
за коя позиция избере да участва, трябва да отговори на изискването, съгласно 
обявлението: 

„1. За всяка обособена позиция: Изисква се участник в процедурата за последните 5 
(пет) години от датата на подаване на офертата, да е изпълнил дейности с предмет и 
обем, идентични или сходни с предмета на обособената позиция. Участникът трябва да 
предостави изискуемата информация в поле 1а) от раздел В: Технически и 

Този доку цент е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.009-0004 „Привлекателна и съхранена 
автентична градска среда на град Велико Търново ", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма „Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново 
и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 
Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. " 



професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор" ЕЕДОП. При подаване на 
офертата, съответствието с изискването се декларира само в ЕЕДОП. Доказателствата 
за изпълнени дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обособената 
позиция(ОП) за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата се 
представят от участника, определен за изпълнител, или при поискване в хода на 
процедурата в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП: а именно доказателство по чл. 64, ал.1, 
т.1 от ЗОП - Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на 
обособената позиция, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които 
съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и 
обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. 
Възложителят няма да изисква документи, които вече са му били предоставени от 
участника или са му служебно известни. 
По т.1 За всяка една обособена позиция: 

Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с 
тези на обособената позиция. Под дейности с предмет и обем, идентични или сходни с 
тези на обособената позиция се разбират: за всяка обособена позиция: строително 
монтажни работи на асфалтова настилка с обща дължина минимум 500 м2. 
Изискването може да се докаже с изпълнението на един или повече договори, респ. с 
едно или повече от едно изпълнение." В този смисъл и в съответствие с предварително 
обявените условия от Обявление за поръчка с ID 782437 в РОП, посочени по- горе ще 
се приема изпълнение на „обема СМР от 500 м2 положена асфалтова настилка" като 
достатъчен за изпълнение на изискването за съответната обособена позиция, за която се 
участва. 

Настоящото разяснение се предоставя на всички заинтересовани лица на основание 
чл. 33, ал.2 от ЗОП чрез публикуване в профила на купувача: https://www.veliko-
tarno vo .b g/b g/pro fil-na-kupuvacha/477 л 

„ Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG04 „Енергийна ефективност и 2 
възобновяема енергия " по ФМ на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност 
за съдържанието на документа се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства 
не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия 
механизъм на Европейското икономическо пространство, страните- донори и Програмния 
Оператор на Програма BG04 „ Енергийна ефективност и възобновяема енергия ". 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ 
Кмет на Община Велико Тър, 

https://www.veliko-
rusanka
Text Box
„Заличена информация на основание чл. 42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.”




