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ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА 
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Проектиране, строителство и 
авторски надзор по проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и 
лица с умствена изостаналост" по обособени позиции: 
Обособена позиция №1 „Проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Изграждане 
на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост" за 
изграждане на нови 4 броя „Център за грижа за лица с умствена изостаналост" с капацитет 15 
места всеки; 
Обособена позиция №2 „Проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Изграждане 
на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост" за ремонт 
и реконструкция на „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване" 
1 брой с капацитет 15 места; 

Относно: Получено искане за разяснение по горецитираната обществена поръчка с уникален 
номер в № в РОП/ПОП: 00073-2019-0024, представяме следните отговори на зададените въпроси, 
както следва: 

§ Въпрос 1: Съгласно тръжната документация Раздел III, т.3.1.: 
„ Участникът трябва да е изпълнил минимум дейности строителство с предмет и обем, 

идентични или сходни с тези на поръчката за последните 5 (пет) години от датата на подаване на 
офертата. 

Идентично или сходно с предмета на поръчката строителство се счита, ново строителство и/или 
основен ремонт и/или реконструкция и/или модернизация и/ши разширение на сграда с РЗП минимум 
400м2. За изпълнено строителство се счита такова прието съответните протоколи съгласно Наредба № 3 
от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството 

Ще приеме ли Възложителя за изпълнено строителство: ново строителство и/или основен 
ремонт и/или реконструкция и/или модернизация и/или разширение на сграда с РЗП минимум 400м2 с 
Акт (Образец 15) съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството? 

Отговор 1: Както е цитирано от документацията за участие „Идентично или сходно с 
предмета на поръчката строителство се счита, ново строителство u/uiu основен ремонт и/или 
реконструкция u/uiu модернизация и/ши разширение на сграда с РЗП минимум 400м2. За изпълнено 
строителство се счита такова прието съответните протоколи съгласно Наредба № 3 от 2003 г. 
за съставяне на актове и протоколи по време на строителството ". 

Възложителят ще приеме за изпълнено строителство прието с Акт (Образец15), съгласно 
Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

§ Въпрос 2: Съгласно тръжната документация Раздел III, т.3.1 
„ Участникът трябва да е изпълнил минимум дейности строителство с предмет и обем, 

идентични или сходни с тези на поръчката за последните 5 (пет) години от датата на подаване на 
офертата. 

Идентично или сходно с предмета на поръчката строителство се счита, ново строителство и/или 
основен ремонт и/или реконструкция и/или модернизация и/или разширение на сграда с РЗП минимум 
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400м2. За изпълнено строителство се счита такова прието съответните протоколи съгласно Наредба № 3 
от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството 

Моля Възложителя да разясни какво строителство ще приеме като модернизация? 
Възложителят ще приеме ли като модернизация изпълнение на мерки за енергийна ефективност 

на сграда с РЗП над 400м2, включващо: подмяна на дограми, монтаж на външна топлоизолация, 
топлоизолиране на покрива на сградата, подмяна на стълбищно осветление и автоматизация на 
управлението му, възстановяване на водоплътния материал по фуги на фасадните панели и на бетоновото 
покритие? 

Отговор 2: Възложителят е представил изключително широко понятие за идентично или 
сходно строителство: „ново строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/ши 
модернизация и/ши разширение на сграда с РЗП минимум 400м2. ". В тази връзка изброените по- горе 
дейности биха били приети като идентични или сходни на реконструкция и/или модернизация на 
сграда с посочените параметри. 

С уважение, 
ИНЖ.ДАНИЕЛ ПАНОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА BE. 
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