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РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

по реда на чл. 18, ал.1, т. 12 от ЗОП -  публично състезание с предмет: „Изготвяне на 
Актуализация на общинската програма за качество на атмосферния въздух на община 
Велико Търново“ , открита с Решение № РД  24-105 от дата 02.08.2019 г. на Кмета на Община 
Велико Търново с ID 925980 и Обявление за поръчка с ID 925983, публикувано на дата 
02.08.2019, заведена под уникален номер в РОП 00073-2019-0041.

Въпрос 1: В случай, че участникът е обединение, трябва ли всеки от участниците 
(юридически лица) в обединението поотделно да прилага система за управление на 
качеството, съгласно стандарта ISO EN 9001:2015 или еквивалентен за предоставяне на услуги 
в областта на опазване на околната среда или еквивалент или еквивалентни мерки за 
осигуряване на качеството или е достатъчно само един от участниците в обединението да 
притежава и прилага ISO EN 9001:2015 или еквивалентен или еквивалентни мерки за 
осигуряване на качеството?

Съгласно чл. 59, ал.6 от ЗОП „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.“ 
Следователно, в случаите когато за доказване на техническите и професионални способности 
на обединения, които не са юридически лица, възложителят е изискал представянето на 
сертификат за управление на качеството с конкретен обхват, свързан с предмета на поръчката, 
е необходимо представянето на такъв не от обединението - участник, а от 
съдружник/съдружниците в него, който/които съобразно разпределението на участието си при 
изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, ще 
извършва/т съответната дейност, предмет на обществената поръчка.

Ето защо, в настоящата процедура участниците обединения, които не са юридически лица, 
следва да декларират съответствие с посоченото по- горе изискаме, съобразно 
разпределението на участието на лицето/лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в 
договора за създаване на обединението. ( В такава посока е и постоянната практика на КЗК, 
ВАС и административните съдилища, пример за която са: Решение №  1202 от 25.10.2018 г. 
по преписка вх. №  КЗК - 846 /  2018 г. на Комисията за защита на конкуренцията във връзка с
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Решение №  200 от 14.02.2019 г. на КЗК по преписка, ех. №  КЗК-49/10.01.2019 г.; Решение №  
14376 от 22.11.2018 г. на ВАС по адм. д. №  9871/2018 г., IV  о., докладчик съдията Румяна 
Монова)

Участникът прилага система за управление на качеството, съгласно стандарта ISO EN 
9001:2015 или еквивалентен за предоставяне на услуги в областта на опазване на околната 
среда или еквивалент или еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

Въпрос 2: Какво се разбира според Възложителя под спазване на еквивалентни мерки за 
осигуряване на качество. Например прилагането на система за управление на качеството, 
съгласно стандарт ISO EN 17025:2005, с издаден от БСА сертификат, съответстващ на 
системата за управление на качеството, съгласно ISO EN 9001:2015, ще се приеме ли като 
еквивалентни мерки за осигуряване на качеството?

Съгласно Обявлението за обществената поръчка „3. Участникът прилага система за 
управление на качеството, съгласно стандарта ISO EN 9001:2015 или еквивалентен за 
предоставяне на услуги в областта на опазване на околната среда или еквивалент или 
еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. Доказване: При подаване на офертата 
участниците само декларират изискването, като следва да попълнят съответната част от 
раздел Г : Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление Част 
IV “Критерии за подбор“ от приложения образец на еЕЕДОП. Преди сключване на договора, 
определения изпълнител, представя сертификати по чл. 64, ал. 5-8 от ЗОП, удостоверяващи 
съответствието с изискуемия стандарт или други доказателства за еквивалентни мерки за 
осигуряване на качеството, при условията на горецитираните разпоредби.

Съгласно чл. 64, ал.5-8 от ЗОП: Сертификата трябва да е издаден от независими лица, които 
са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция 
"Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е 
страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация 
за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване 
съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на 
съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, 
установени в други държави членки.

Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на 
качеството или за опазване на околната среда, когато участник не е имал достъп до такива 
сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от 
него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите 
мерки са еквивалентни на изискваните.

Стандартът, който посочвате във Вашият въпрос ISO EN 17025:2005 е отменен и 
невалиден. Международният и европейски стандарт EN ISO/IEC 17025:2017 “Общи 
изисквания за компетентност на лаборатории за изпитване и калибриране”, определя общите 
изисквания за компетентност, безпристрастност и последователна работа на лабораториите.
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ISO/IEC 17025: 2017 е приложим за всички организации, извършващи лабораторни дейности, 
независимо от броя на персонала. Клиентите на лабораториите, регулаторните органи, 
организации и схеми, използващи партньорска оценка, органи за акредитация и други, 
използват ISO / IEC 17025: 2017 за потвърждаване или признаване на компетентността на 
лабораториите.

Ако е налице интегриране на изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025 в документацията на 
система за управление на качеството, функционираща в съответствие 
с БДС EN ISO 9001:2015 "Системи за управление на качеството . Изисквания”, тогава може 
да се приеме че е изпълнено условието по процедурата.

Настоящото разяснение се предоставя на всички заинтересовани лица на основание чл. 180, 
ал.2 от ЗОП чрез публикуване в профила на купувача: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil- 
na-kupuvacha/704/ ^

С уважение,
CZ-

ЗА КМЕТ:
Снежана i Дйнаба^"
Заместник Кмет „ФинаншД .
(Съгласно Заповед РД 22 - 1-290/08.08.2019 г. 
на Кмета на О бщ им  Велико Търново)

Съгласували:

Надя Петрова 
Директор ДирекSpy ОП

Зорница' Миладинова
Началник отдел "Околна средаv  
Община Велико Търново /

Изготви^
Русанка АДексаййф^ва 
Г лавен юрисконсултДирекция ОП
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Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679.




