
 

1 

       ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 
 
 

 

Изх.№ 70-00-479 (1)/03.08.2015 

 

 

РАЗЯСНЕНИЯ ДО УЧАСТНИЦИ 

 

Относно: „Рамково споразумение за изпълнение на Инженеринг включващ: 

Изготвяне на работни проекти, извършване на строително-монтажни работи и 

упражняване на авторски надзор за обекти от Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Гоце Делчев по две обособени 

позиции“, одобрена с Решение №540 от 08.07.2015 г. Идентификационен номер на 

поръчката: ГД/2015/ОП/С/12, номер от Регистъра на обществените поръчки: 00098-2015-

0011 

  

Във връзка с постъпили въпроси от участници в периода 31.07.2015-03.08.2015, даваме 

следните разяснения: 

 

Въпрос 1: 

„В раздел ІІ, т.9.3 „Участникът трябва да предложи за обособена позиция №1 и 

обособена позиция №2 екип от проектанти, лица със следните минимални изисквания 

към тях“, които са изброени. 

Въпрос№1: Тъй като по инженерна специалност „Енергийна ефективност“ не ни е 

известно да обучава Висше техническо учебно заведение и да се присвоява звание 

инженер с такава специалност, то проектанти притежаващи пълна проектантска 

правоспособност по други технически специалности придобиват право да проектират 

част „Енергийна ефективност“ с лиценз за изпълнение на този вид дейност. Тъй като в 

екипа, с който разполагаме имаме други проектанти притежаващи пълна 

проектантска правоспособност, които ще разработват проекти по други 

специалности, приемливо ли е за Възложителя, примерно проектанта по част „ОВК“ 

или архитекта или друг от проектантския екип със съответния лиценз да изработи 

проекта по „Енергийна ефективност“ или проектантите по част „Енергийна 

ефективност“ и друга част да са едно и също лице” 

 

Отговор на Въпрос 1: 

 

Изискването на Възложителят е участникът да има на разположение „Проектант по 

част „Енергийна ефективност”, притежаващ пълна проектантска правоспособност и 

лиценз за изпълнение на този вид дейност“. Никъде не е казано, че трябва да притежава 

инженерна специалност по тази част, само следва да е правоспособно лице да проектира 

част „Енергийна ефективност“ на инвестиционния проект. Никъде в документацията и 

обявлението няма изискване за всяка позиция да има отделен експерт. 

 

Въпрос 2: Във връзка с участието ни в търга за горепосочения обект правим следното 

запитване: в т.2.3 от Обявлението в изисквано минимално ниво, както и в 

документацията за участие, Възложителят е поставил следното изискване: т.2 

Участникът трябва да предложи за обособена позиция №1 и обособена позиция №2 

екип от проектанти, лица със следните минимални изисквания:  



 

2 

1. Ръководител на екипа - Архитект, който да притежава пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/ или еквивалент; 

2. Проектант по част „Конструкции“ – строителен инженер „ССС”, „ПГС” или 

еквивалент, който да притежава пълна проектантска правоспособност по част 

„Конструкции” по ЗКАИИП или еквевалент; 

3. Проектант по част „В и К” - строителен инженер – „В и К” или еквивалент, 

който да притежава пълна проектантска правоспособност по част „ВиК“ по ЗКАИИП 

или еквивалент; 

4. Проектант по част „Енергийна ефективност”, притежаващ пълна 

проектантска правоспособност и лиценз за изпълнение на този вид дейност; 

5. Проектант по част „ОВК” – инженер ОВК или еквивалент, който да 

притежава пълна проектантска правоспособност по част „ОВК“ по ЗКАИИП или 

еквивалент; 

6. Проектант по част „Електрическа” – електро-инженер или еквивалент, който да 

притежава пълна проектантска правоспособност по част „Електрическа“ по ЗКАИИП 

или еквивалент; 

Изискването е приложимо за обособена позиция №1 и обособена позиция №2. 

Моля да поясните в случай, че участник подава оферти за обособена позиция №1 и 

обособена позиция №2, имайки предвид еднаквата специфика на работните 

проекти, както и факта, че те ще бъдат изготвени след сключване на конкретен 

договор за съответната жилищна сграда, приемливо ли е за възложителя да бъде 

предложен един и същ проектантски екип и за двете позиции.“ 

 

Отговор на Въпрос 2: Възложителят няма поставено изискване за различни екипи по 

двете обособени позиции. 

 

Въпрос 3: „Моля да поясните в случай, че участваме за двете обособени позици 

ка да тълкуваме посочените изисквания както следва: По т.9.2 от раздел ІІ 

„Изисквания към участниците в процедурата за определяне на потенциални 

изпълнители на рамково споразумение. Гаранции. Участникът трябва да е изпълнил през 

последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, най-малко: 

За обособена позиция 1 – в рамките на един или няколко обекта, съвкупността от 

строителство на следните енергоефективни мерки в сгради: 

 3000 кв.м. доставка и монтаж на интегрирана топлоизолационна система;  

 1000 кв.м. саниране на хидрозолация на покриви; 

За обособена позиция 2 – в рамките на един или няколко обекта, съвкупността от 

строителство на следните енергоефективни мерки в сгради: 

 1500 кв.м.  доставка и монтаж на интегрирана топлоизолационна система;  

 500 кв.м. саниране на хидрозолация на покриви 

Трябва ли да разбираме, че ако покрием изискванията за обособена позиция 1 сме 

покрили изискването за обособена позиция 2 или трябва да бъдат сумирани 

изискванията? 

Отговор на Въпрос 3: Никъде в документацията няма изискване за сумиране на 

изискванията за подбор. Участникът доказва, че отговаря на изискванията на 

Възложителя за конкретната обособена позиция, за която подава оферта. 

Въпрос 4: По т.9.3 от раздел ІІ „Изисквания към участниците в процедурата за 

определяне на потенциални изпълнители на рамково споразумение. Гаранции. 

Участникът трябва да предложи за обособена позиция №1 и обособена позиция №2 

екип от проектанти, лица със съответните минимални изисквания към тях: Трябва да 



 

3 

разбираме, ча за всяка обособена позиция трябва да имаме два независими екипа или 

може един и същи екип да покрие изискването и за двете обособени позиции? 

Отговор на Въпрос 4: Виж отговора на въпрос №2 

Въпрос 5: По т.9.4 от раздел ІІ „Изисквания към участниците в процедурата за 

определяне на потенциални изпълнители на рамково споразумение. Гаранции. 

Участникът да разполага със собствено или наето оборудване /механизация/ минимум, 

както следва:  

Оградни пана  –       200 м.л. 

Тръбно скеле -       2000 м2, 

Изискването е приложимо за обособена позиция №1 и обособена позиция №2. 

Трябва да разбираме, че посочените изисквания за необходимото оборудване е общо за 

двете обособени позиции или трябва да бъдат доказани и за двете позиции по отделно? 

Отговор на Въпрос 5: Съответствието с критериите а подбор се отнася за всяка 

обособена позиция по отделно, но както посочихме в отговора на въпрос №3, никъде в 

документацията няма изискване за сумиране на изискванията за подбор. 

 

 

ВЛАДИМИР МОСКОВ  

Кмет на община Гоце Делчев 

 


