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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 предмет: „Инженеринг за реставрация и ремонт на „Алибеев 
конак”, гр. Смолян”, изпълняван във връзка с изпълнение на дейностите по проект “По
добри възможности за работа чрез сътрудничество, образование и работа в интернет 
мрежа”, с акроним BECENET, финансиран по Програма „Европейско териториално 
сътрудничество Гърция -  България 2007-2013, Договор за безвъзмездна финансова помощ 
№ Bl.31.02 от 06.06.2011 г., която обществена поръчка е открита с Решение № 11 от 
24.02.2012 г„ обявлението за която обществена поръчка е публикувано в електронния 
раздел на Държавен вестник под № 30 от 29.02.2012 г. и е вписано в Регистъра на 
обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален 
идентификационен номер 00092-2012-0011

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

По повод постъпило искане с вх. № ДЛ002385/26.03.2012 г. за разяснения по 
документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с посочения 
по-горе предмет, на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП, в качеството ми на възложител, давам 
следните отговори на зададени от участници въпроси, както следва:

Въпрос № 1:
При неучастие на подизпълнители прилага ли се образец?
Отговор №1:
В оперативната самостоятелност на всеки участник е да прецени дали ще използва 

подизпълнител/подизпълнители. Офертата на всеки участник в съответствие с 
разпоредбата на чл.56, ал.1, т. 7 от ЗОП /изм,- ДВ, бр.52 от2010 г./ следва да съдържа 
посочване на подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, както и вида на 
работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие. В документацията за 
настоящата обществена поръчка посочените обстоятелства се декларират от участника в 
Декларацията за участие на подизпълнител /по образец/. Що се отнася до Декларацията от 
подизпълнител, че е съгласен да участва при изпълнение на поръчката, декларацията се
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попълва по приложения образец и представя от всеки подизпълнител само ако участникът 
предвижда за изпълнението на поръчката използване на подизпълнител/подизпълнители.

Въпрос № 2:
Необходимо ли е да се направи оглед на обектите в присъствието на Възложителя и 

ако е да то подписва ли се съвместно документ за извършен оглед?
Отговор № 2:
Съгласно изискванията на възложителя, закрепени в т. 1.10 от Правилата за 

организация и провеждане на откритата процедура, неразделна част от документацията за 
участие, участниците следва да извършат оглед на място на обекта, за което обстоятелство 
попълват и представят в офертата си декларация за извършен оглед на обекта и познаване 
на състоянието му, изготвена по приложения към документацията образец. Огледът на 
място на обекта може да се извърши и в присъствието на представител на възложителя 
всеки вторник до крайната дата за получаване на оферти от 10:00 до 16:00 часа, след 
предварителна писмена заявка до възложителя. Следователно огледът на обекта не е 
задължително да се извърши в присъствието на представител на възложителя, като 
обстоятелството, че участникът е запознат с всички обекти в предмета на настоящата 
поръчка и инвестиционните проекти, взел е предвид всички условия, които биха повлияли 
на предложението му, извършил е оглед на всички обекти в предмета на поръчката, 
запознат е с действителното им състояние и е взел предвид всички условия, които биха 
повлияли на предложението му, се удостоверява единствено с декларация по образец, 
неразделна част от документацията за участия, като не е необходимо съвместното 
подписване на никакви документи.

Въпрос № 3:
Възможно ли е един проектант да бъде включен в повече от един екип?
Отговор № 3:
Възложителят не е предвидил изрично пречка даден проектант да е включен в 

повече от един екип.

Въпрос № 4:
Възможно ли е авторът на идейния проект да бъде включен в екип на участник?
Отговор № 4:
Не са налице законови пречки авторът на идейния проект да бъде ангажиран от 

даден участник за изпълнението на работното проектиране.

Въпрос № 5:
Проектирането и дейностите по консервация и реставрация на обекти, които 

притежават статут на недвижими културни ценности, разположени на територията на 
Република България, се извършват единствено от правоспособни лица или под 
непосредственото ръководство на правоспособни лица, вписани в публичен регистър на 
МК, съгласно чл. 164 и чл. 165 от Закона за културното наследство (ЗКН). Във връзка с 
това, след влизане в сила на същия закон (от 10.04.2009), НИНКН отказва съгласуването 
на проекти, в чийто екип липсва главен проектант (архитект) с такава правоспособност. 
При внасяне на проект за съгласувателно разглеждане в НИНКН се изисква удостоверение 
по смисъла на ЗКН за правоспособност на проектанта/ проектантите. Курсът към НИНКН 
за придобиване на квалификация сам по себе си не е равносилен на вписването на 
проектантите в цитирания публичен регистър на МК и няма същата законова сила,
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следователно не е достатъчно условие за разглеждането на проект от експертна комисия 
на НИНКН. Въпросът ни е необходимо ли е да се спази Закона за културното наследство 
(ЗКН) и проектантите да се вписани в публичния регистър по чл. 165 от ЗКН?

Отговор № 5:
На етап „подаване на оферти за участие в обществената поръчка” участниците 

следва да удостоверят, че разполагат със специалисти/експерти. предвидени за 
изпълнението, които да отговарят на минималните технически изисквания, посочени от 
възложителя в документацията за обществената поръчка. Разбира се. всеки участник по 
своя преценка може да предвиди и да ангажира допълнително за изпълнение на поръчката 
освен изискуемите от възложителя и други лица със съответни образование, 
професионална квалификация и професионален опит. При изпълнението на договора за 
възлагане на обществената поръчка изпълнителят отговаря за законосъобразното 
изпълнение на всяка от дейностите по договора за изпълнение в съответствие с 
нормативните изисквания и правила, в това число спазване на разпоредбите на Закона за 
културното наследство, като в изпълнението следва да се използват правоспособни лица с 
необходимото образование, професионална квалификация и опит.

Въпрос № 6:
Достатъчно ли е представянето на оригинални извлечения от банкови сметки за 

удостоверяване на свободни средства?
Отговор № 6:
Съгласно изискванията към икономическите и финансови възможности за 

изпълнение на поръчката, закрепени от възложителя в раздел Ш.2.2.3 от обявлението за 
обществената поръчка и т. 2.3.19.3 от Правилата за организация и провеждане на 
откритата процедура, неразделна част от документацията за участие, всеки участник 
следва да представи Извлечения от банкови сметки за налични собствени средства или 
документ от банка за свободни средства по кредит или кредитна линия, в който изрично да 
е записан размерът на свободните средства по отпуснатия кредит или кредитна линия, с 
който документ участникът да удостовери, че притежава достъп до осигурен финансов 
ресурс (налични собствени средства или свободни средства по кредит/кредитна линия) в 
размер минимум на 500 000 лева /петстотин хиляди лева. Документът за удостоверяване 
на минимално изискуемите от възложителя икономически и финансови възможности на 
участниците следва да е издаден не по-рано от датата на обявяване на откритата 
процедура.

Въпрос № 7:
При участие на обединение, което не е юридическо лице може ли офертата да бъде 

подпечатана с печата на водещия партньор в обединението?
Отговор № 7:
Възложителят не е поставил изискване към участниците -  обединения, които не са 

юридически лица /неперсонифицирани дружества по ЗЗД/, същите да изработят печат за 
полагането му върху документите, изготвяни от името на обединението. В този случай, 
доколкото не е предвидено друго във вътрешните отношения между 
членовете/участниците в обединението, документите, които се подават от името на 
обединението, могат да са подпечатани по преценка на участника едновременно с 
печатите на всеки от членовете/ съдружниците в обединението или с печата на водещия 
член/съдружник в него.
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Въпрос № 8:
Ще приеме ли Възложителя като документ ,Декларация за ангажираност” на член 

на проектантски екип и на член на инженерно-техническия състав?
Отговор № 8:
Възложителят ще приеме всеки документ, който е изискуем и отговаря на 

поставените от него условия.

Въпрос № 9:
Може ли Линейният график да бъде съставен по образец на Участника или е 

необходимо да се придържаме към образеца на възложителя?
Отговор № 9:
Участникът трябва да проучи всички образци и условия на настоящата 

документация, като при изготвяне на офертата си всеки участник трябва да се придържа 
точно към обявените от възложителя условия. Следователно линейният график следва да 
бъде изготвен съгласно образеца, неразделна част от документацията за участие.

Въпрос № 10:
До кога трябва да бъде валидна застраховка „Професионална отговорност в 

проектирането и строителството”?
Отговор № 10:
Застраховката ‘‘Професионална отговорност на участниците в проектирането и 

строителството” следва да е валидна към крайната дата за подаване на офертите съгласно 
раздел IV.3.4. от обявлението за обществената поръчка.

Въпрос № 11:
Ще приеме ли Възложителя специалист „Механична технология на дървесината” с 

диплома от Висшия Лесотехнически институт за специалиста от т. 2.4.7.3 -  Специалист по 
дървообработване?

Отговор №11:
Съгласно минималните технически изисквания на възложителя, закрепени в раздел 

III.2.3.3 от обявлението за обществената поръчка и т.2.4.2.7.3. от Правилата за организация 
и провеждане на откритата процедура, неразделна част от документацията за участие, 
участниците следва да притежават специалисти за изпълнение на строителството, сред 
които и специалист по дървообработване, който да притежава диплома за завършено 
виеше образование, специалност дървообработване или еквивалентна. Следователно 
възложителят ще приеме за отговарящ на минималните технически изисквания за 
допустимост и всеки специалист по дървообработване, който да притежава диплома за 
завършено виеше образование, специалност еквивалентна /правоприемник/ на 
дървообработване, в това число технология на дървесината. Възложителят ще приеме 
всеки предвиден експерт, който отговаря на поставените към него изисквания за 
квалификация.

Въпрос № 12:
В Образец № 3 при ценообразуващите показатели подточка 6: Възможно ли е 

„Коефициентите за специфични условия на работа” да бъдат равни или по големи от 1,50?
Отговор № 12:
Оферирането на ценообразуващите показатели е в оперативната самостоятелност 

на изпълнителя. Възложителят изисква единствено изготвената оферта да е в съответствие

4
“Този документ е създаден в рамките на проект„Г1о-добри възможности за работа чрез сътрудничество,

образование и работа в интернет мрежа" с акроним BECENET, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция -  България 2007-2013 г.,



с императивните изисквания на нормативните актове и поставени условия в 
документацията за обществената поръчка, като по отношение на ценовата оферта следва 
всички изчисления и калкулации да са извършени коректно и точно, без отклонения.

Въпрос № 13:
Остойностява ли се приложената количествена сметка? И ако е да. прилага ли се в 

плик 3?
Отговор № 13:
Плик № 3 с надпис "Предлагана цена" съдържа ценовото предложение на участника 

и приложенията към него. както следва: Ценово предложение, изготвено по приложения 
към документацията за обществената поръчка образец, и изготвените по образците в 
документацията и приложени Хонорар-сметка за проектиране -  фаза работно проектиране 
/Приложение №1/, Количествено-стойностна сметка по окрупнени показатели 
/Приложение №2/ и Ценови показатели за формиране на единичните цени /Приложение 
№3/. Що се касае до приложената към документацията Количествена сметка, същата е 
приложена само за информация на участниците.

“Този документ е създаден в рамките на проект„По-добри възможности за работа чрез сътрудничество, 
образование и работа в интернет мрежа” с акроним BECENET, който се осъществява с финансовата 

подкрепа на Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007-2013 г., 
— от лапппвйпкия съюз чоез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата

5


