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Изх. № ДЛ004133_001/ 31.05.2016г. 

 

 

ДО 

 

………………………..…………............ 

………………………..…………............ 

………………………..…………............ 

 

 

ОТНОСНО: Даване на разяснения по отношение документацията за участие в процедура 

за възлагане на обществена поръчка за строителство по реда на Глава V от ЗОП - чрез 

открита процедура с прилагане на опростени правила, с предмет: „Избор на изпълнители 

за изпълнение на проект на община Смолян No 290, одобрено искане за финансиране 

по правилата на НДЕФ, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: 

Изпълнение на СМР на обект: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ 

No10 „Детелина“ в гр.Смолян, община Смолян, област Смолян“; Обособена позиция 

2: Изпълнение на СМР на обект: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в 

ОДЗ No11 „Митко Палаузов“ в гр.Смолян, община Смолян, област Смолян““, която 

обществена поръчка е открита с решение № 18 от 14.04.2016 г. на кмета на община 

Смолян, вписано заедно с одобреното с него обявление в Регистъра на обществените 

поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 

00092-2016-0011. 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  

 

 

По повод постъпило искане с вх. № ДЛ004133 от 27.05.2016 г. за разяснения по 

документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с 

горепосочения предмет, на основание чл.29, ал.1 от ЗОП (отм.), в качеството ми на 

възложител, давам следните отговори на зададени от заинтересовано лице въпроси, както 

следва:  

 

ВЪПРОС:  
Кандидатът е извършвал ново строителство, включващо  доставка и монтаж на нова 

дограма.  

Това ще се признае ли за еднакво или сходно строителство за мярката, изискваща 

"подмяна на дограма"? 

 

ОТГОВОР:  

Съгласно минималните изисквания към техническите възможности на участниците, 

закрепени от възложителя в т.1 от раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и 

т.12 на раздел II „Изисквания към участниците” от Указанията за участие в процедура за 

възлагане на обществена поръчка, неразделна част от документацията за обществената 

поръчка, участниците следва да са изпълнили еднакво или сходно с предмета на поръчката 

строителство (минимум три или повече изпълнени обекта) през последните 5 /пет/ години, 

считано от датата на подаване на офертата.  

Под „еднакво или сходно строителство“ следва да се разбира извършването на всяка една от 

посочените видове мерки за енергийна ефективност (СМР): 

Обособена позиция 1 -Изпълнение на СМР на обект: „Прилагане на мерки за енергийна 

ефективност в ЦДГ № 10 "Детелина" в гр.Смолян, община Смолян, област Смолян“:  

Топлоизолация на стени; Подмяна на дограма; Топлоизолация на покрив; Изграждане на 

отоплителна инсталация. 



2 

Обособена позиция 2 - Изпълнение на СМР на обект: „Прилагане на мерки за енергийна 

ефективност в ОДЗ № 11 "Митко Палаузов" в гр.Смолян, община Смолян, област Смолян“:  

Топлоизолация на стени; Подмяна на дограма; Топлоизолация на покрив. 

* За покриване на това минимално изискване е достатъчно всяка една от посочените видове 

мерки за енергийна ефективност за конкретната обособена позиция да е изпълнена на поне 

един обект. 

За покриване на съответствието не само с посоченото, а и с всички изисквания за подбор, 

възложителят би приел за допустими всички еквивалентни предложения за доказване на 

минималните изисквания за участие от потенциалните участници в процедурата, относими 

към всяко конкретно поставено от възложителя изискване. В отговор на поставения въпрос 

възложителят би приел дейността по извършването ново строителство, включваща доставка 

и монтаж на нова дограма, за еквивалентна на вида изискуема мярка за енергийна 

ефективност – „подмяна на дограма“. 

 

 

 /положен подпис и печат/ 

 

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ   

Кмет на община Смолян 


