
Този документ е създаден в рамките на Договор № BG161PO001/5-02/2012/035, проект  "В подкрепа на Община Гоце Делчев за 

следващия програмен период 2014-2020 г.", който се осъществяват  с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално 
развитие” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 

съдържанието на този документ се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган 
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       ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 
 
 

 

Изх.№ 70-00-983(1)/16.12.2014 

РАЗЯСНЕНИЯ ДО УЧАСТНИЦИ 

Относно: Обществена поръчка възлагана по реда на   чл. 14, ал.1, т.2 от ЗОП за 

избор на изпълнител на „Изготвяне на работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба No 4 за 

обхвата и съдържанието на инвестиционни проекти за обекти от градската среда в 

община Гоце Делчев”, по проект "В подкрепа на Община Гоце Делчев за следващия 

програмен период 2014-2020 г.", по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ № BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа за следващия програмен период”, 

Операция 5.3 „Изграждане на капацитет на бенефициентите по ОПРР“, Приоритетна ос 5 

"Техническа помощ" на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, 

договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/5-02/2012/035, одобрена с 

Решение № 1068 от 28.11.2014 г. Идентификационен номер на поръчката: 

BG161PO001/5-02/2012/035-U-5, номер от Регистъра на обществените поръчки: 00098-

2014-0018 

 Във връзка с постъпили въпроси с вх.№ 70-00-983 от 12.12.2014, даваме следните 

разяснения: 

 

Въпрос 1: 

Въпрос: На страница 10 и 11 от Документацията е записано „Участник може да 

докаже съответствието си с изискванията за финансово и икономическо състояние, за 

технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече 

трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за 

доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при 

изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Тези 

трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други 

лица, независимо от правната връзка на кандидата или участника с тях.“, което е 

различно от даденото разяснение на Възложителя с писмо изх.№ 70-00-

960(1)/09.12.2014. В тази връзка с настоящото писмо моля да потвърдите направеното 

разяснение или да дадете друго такова с оглед на цитирания текст, относно нашия 

въпрос “Може ли необходимия опит в сходни услуги за последните 3 години да бъде 

доказан, чрез опита на подизпълнител на участника?“ 
 

Отговор на Въпрос 1: 

Както е видно от цитирания текст в документацията участник може да докаже 

съответствието си с изискванията за финансово и икономическо състояние, за технически 

възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В 

тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните 

възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще 

има на разположение ресурсите на третите лица. Тези трети лица може да бъдат 

посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от 

правната връзка на кандидата или участника с тях. 

 

ВЛАДИМИР МОСКОВ  

Кмет на община Гоце Делчев/П/ 


