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ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С 
ПРЕДМЕТ: „Разработване на предпроектно проучване за реализиране на мерки за 
подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Велико Търново" 

Във връзка с получено запитване. Ви уведомяваме за постъпилите въпроси и техните отговори: 

„2? условията, на които трябва да отговарят участниците е записано: 
Технически и професионални способности: 
3.2 Участникът следва да притежава валиден сертификат за въведена система за 

управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват в областта на 
проектантски и консултантски услуги за управление в областта на въздуха 

3.3 Участникът следва да притежава валиден сертификат за въведена система за 
управление на околната среда ISO 14001:2005 или еквивалент с обхват в областта на 
проектантски и консултантски услуги за управление в областта на въздуха " 

Въпрос 1: 
I. Ако участникът не притежава посочените сертификати може ли да ползва 

процедурата - Използване капацитет на трети лица. притежаващи валиден сертификат или 
трябва да се направи обединение? В случай на обединение трябва ли всички организации да 
имат валиден сертификат? 
Отговор: 

Съгласно Чл. 65. от ЗОП: 
1. Кандидатите или участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на 

капацитета на трети лица. независимо от правната връзка между тях, по отношение на 
критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и 
професионалната компетентност. 

2. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, кандидатите 
или участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито 
образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, 
ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. 

3. Когато кандидатът или участникът се позовава на капацитета на трети лица, той 
трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за 
поетите от третите лица задължения. 

4. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването 
на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице 
основанията за отстраняване от процедурата. 

5. Възложителят изисква от кандидата или участника да замени посоченото от него 
трето лице. ако то не отговаря на някое от условията по ал. 4. 

6. Когато кандидат или участник в процедурата е обединение от физически и/или 
юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на 
трети лица при спазване на условията по т. 2 - 4. 

Следва да се има предвид, че ресурсът на третото лице, трябва да е от материално 
естестве»,.(финансов. технически или човешки 
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същност. 
Доколкото системата за управление на качеството ISO 9001 и 14001 е вид документ, 

който удостоверява, че конкретно лице е внедрило система за управление на качеството и 
система за управление на околната среда за извършване на определена дейност, включена в 
неговия обхват, то не е възможно този сертификат да се преотстъпи за ползване от друго лице, 
с цел доказване възможностите му за изпълнение на поръчката. 

Въпрос 2: 
„2. Трябва ли всички организации в обединението по отделно да отговарят на 

условията в обществената поръчка? " 
Отговор: 

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите 
за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с 
изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, 
необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или 
административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на 
дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. 

Възложителят отстранява участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1 
- 5 и 7 ЗОП, възникнали преди или по време на поръчката. Предходното се прилага и когато 
участник в поръчката е обединение ij физически и/или юридически лица и за член на 
обединението е налице някое от основанията' за отстраняване. 

С уважение, 
ИНЖ. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ПАНОВ^ 
Кмет на Община Велико Търн^&р' 
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Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от Закона за защита на личните данни!




