
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ V©/ 

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА 
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Избор на изпълнител за 
изпълнение на Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор по проект 
„Интегриран градски транспорт на град Велико Търново", по обособени позиции: 

Обособена позиция №1:Инженеринг на обект „Изграждане на пешеходен надлез над 
улица „Магистрална"; 

Обособена позиция №2: Инженеринг на обект „Изграждане на кръгово кръстовище 
между улици „Христо Ботев", „7-ми юли", „Цар Т. Светослав" 

Обособена позиция №3: Инженеринг на обект „Изграждане на кръгово кръстовище 
между улици „Беляковско шосе", бул. „България", ул. „Полтава", ул. „Освобождение", ул. 
„Краков" 

Обособена позиция №4: Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг 
„Сержантско училище"; 

Обособена позиция №5: Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг 
„Френхисар" 

Въпрос №1: Ще приеме ли Възложителя за изпълнено изискването за Технически 
ръководител (ОПКЗ), ако участник представи доказателства, че лицето е участвало като Групов 
технически ръководител при изпълнение на строителни обекти, сходни с предмета на 
поръчката? 

Отговор №1: Да, Възложителят ще приеме лице по показател ОПКЗ, което отговаря на 
определените за показателя изисквания и е участвало като Групов технически ръководител при 
изпълнение на строителни обекти, сходни с предмета на поръчката, имайки предвид, че 
функциите на Групов технически ръководител и Технически ръководител се припокриват. 

Въпрос №2: Може ли Възложителя да уточни с кои документи се доказва 
съответствието за професионална компетентност - само с един от изброените (удостоверение, 
трудова книжка, приемо-предавателен протокол за проектиране /заповед за назначаване на 
технически ръководител) или за всеки експерт се представвят удостоверение, трудова книжка, 
преимо-предавателен протокол за проектиране/ заповед за назначаване на технически 
ръководител? 

Отговор №2: Съгласно посоченото на стр.36 в документацията „Важно: Участниците, 
независимо за коя обособена позиция участват, представят заверени копия на документи, 
удостоверяващи опита на експертите по показател ОПК, респективно ОПК1, ОПК2 и 
ОПКЗ". Опита на експертите по ОПК1, ОПК2 и ОПКЗ, може да се докаже/удостовери с 
един или с няколко докушцта, стига от тях недвусмислено, да може да се идентифицира 
посоченото лице/експерт. 

С уважение, 

ИНЖ.ДАНИЕЛ 
КМЕТ НА ОБЩ1ЩА®ЕдаКО ТЪРЦбвО 
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