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       ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 
 
 

 

Изх.№ 70-00-948(1)/05.12.2014 

РАЗЯСНЕНИЯ ДО УЧАСТНИЦИ 

 

Относно: Открита процедура по чл. 14, ал.1, т.2 от ЗОП за избор на изпълнител в 

две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Изготвяне на технически паспорти на 

строежите по реда на Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите на обекти от 

образователната и културна инфраструктура в община Гоце Делчев” и Обособена 

позиция №2 „Изготвяне на работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба No 4 за обхвата и 

съдържанието на инвестиционни проекти за обекти от образователната и културна 

инфраструктура 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 № 1049 от 18.11.2014 г. Идентификационен номер на 

поръчката: BG161PO001/5-02/2012/035-U-3, номер от Регистъра на обществените 

поръчки: 00098-2014-0017 

  

Във връзка с постъпили въпроси с вх.№ 70-00-948 от 04.12.2014, даваме следните 

разяснения: 

 

Въпрос 1: 

„Енергийното обследване и оценката за енергийна ефективност на шестте обекта на 

образованието и културата  включва ли се към някоя от позициите на настоящата 

обществена поръчка? Отделно ли ще бъдат възлагани?” 

Отговор на Въпрос 1: 

Обследванията за енергийна ефективност на шестте обекта от образователната и 

културната инфраструктура, не са предмет на настоящата обществена поръчка в две 

обособени позиции. Възложителят отделно ще възложи изготвянето на обследванията, 

които ще бъдат предоставени на изпълнителя на Обособена позиция №2, който съгласно 

стр.12 от Техническата спецификация по поръчката, трябва да включи в изготвените от 

него инвестиционните проекти като минимум за всеки от обектите изпълнение на всички 

енергоефективни мерки, предписани в доклада за обследване за енергийна ефективност. 

 

Въпрос 2: 

„В Образец №7 т.4.2. и т.4.3. гласи: "4.2. Доказателства за икономическото и 

финансовото състояние, съобразно вида и дела на нашето участие както следва: 

…..………………………. 4.3. Доказателства за техническите възможности и 

квалификация, съобразно вида и дела на нашето участие както следва: .........." 

Какви доказателства трябва да се посочат?” 

Отговор на Въпрос 2: 

Приложеният образец е примерен. Участникът трябва да приложи към офертата само 

задължително изискваните документи за подизпълнителите, посочени в обявлението и 

документацията. 
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Въпрос 3: 

„Подизпълнителят трябва ли да доказва опит с Образец №8?” 

Отговор на Въпрос 3: 

Приложените образци се попълват съобразно изискванията на възложителя в 

обявлението и документацията. В случай, че възложителят няма поставени минимални 

изисквания към под-изпълнителя, то не следва този образец да се подава и за под-

изпълнителите. 

Въпрос 4: 

„Във връзка с Образец 9: В случаите, когато участникът няма трудов или граждански 

договор с експертите инженери от екипа, достатъчно правно отношение ли е да се подаде 

Декларация за ангажираност, че експерта ще участва в екипа на участника,в случай че 

последният бъде избран за изпълнител на поръчката?” 

Отговор на Въпрос 4: 

В образец №9 в колона наличие на правоотношение е записано „трудов, граждански 

договор или друго“. В случай, че в обявлението и документацията няма изискване за 

конкретна правна форма на отношения между участника и предложения експерт, то 

тогава участника може да докаже, че има на разположение за изпълнение на поръчката 

съответния експерт по всякакъв законов начин. 

Въпрос 5: 

„Във връзка с Образец 9: Какво се има предвид под "вид" професионален опит?” 

Отговор на Въпрос 5: 

Има се предвид под какво форма е придобит- трудово, служебно, гражданско или друго 

правоотношение. 

Въпрос 6: 

„На страница 15 от Документацията за участие се казва "Офертата се представя в един 

оригинал на хартия електронен носител". Бихте ли изяснили дали е нужно представяве 

на офертата на електронен носител.” 

Отговор на Въпрос 3: 

Офертата се представя само на хартиен носител. 

Въпрос 7: 

„Правилно ли е тълкуването, че ако участникът участва по двете позиции на поръчката 

следва да предаде: Първи непрозрачен плик с име на фирмата, адрес, телефон и номер на 

Позиция 1 и в него се намират Плик 1, 2 и 3. Втори непрозрачен плик за Позиция 2: Плик 

1, 2 и 3, като в плик едно документите, които са еднакви с предишната позиция са само 

споменати в съдържанието с пояснение, че се намират в Плик 1 за Позиция 1.” 

Отговор на Въпрос 7: 

1. плик № 1 с надпис "Документи за подбор", в който се поставят документите и 

информацията по чл. 56, ал. 1, т. 1 - 5,  8, 11 – 14 от ЗОП. 

2. плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставя 

техническото предложение, и ако е приложимо - декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП;  

3. плик № 3 с надпис "Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на 

участника.  

Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, пликове № 2 и 3 се 

представят за всяка от позициите. Когато документи и информация, съдържащи се в плик 

№ 1, са еднакви за двете обособени позиции, по които участникът участва, същите се 

поставят само в плика по позицията с най-малък пореден номер, като това обстоятелство 

се отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в пликовете на останалите позиции.  

Всички тези пликове се поставят в един плик. 
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Въпрос 8: 

„Представител на участника може ли да са две лица, представляващи го заедно или 

поотделно?” 

Отговор на Въпрос 8: 

Това зависи от правната форма на участника. Възложителят няма изискване към броя на 

представляващите. 

 

Въпрос 9: 

„В Образец 2а в частта за стратегията и методиката за изпълнение на поръчката по всяка 

вероятност е допусната техническа грешка, тъй като се споменава Позиция 1 и 

дейностите по нея, вместо Позиция 2. Следва ли участниците сами да коригират Образец 

2а при подаването му?” 

Отговор на Въпрос 9: 

Да. Участниците следва да коригират Образец 2а, като изложат стратегията, 

методологията, организационната структура и ресурсите за изпълнение на всички 

дейности и задачи по Техническата спецификация за Обособена позиция 2. 

 

 

Въпрос 10: 

„Необходимо ли е да се представи проектантска застраховка на проектантите в екипа или 

такава се представя при евентуално подписване на договор за изпълнение на поръчката?” 

Отговор на Въпрос 10: 

Представят се само задължително изискваните документи от възложителя, посочени в 

обявлението и документацията. 

 

Въпрос 11: 

„Необходимо ли е представяне на Удостоверение за Пълна проектантска 

правоспособност на проектантите в екипа за 2015г.?” 

Отговор на Въпрос 11: 

Представят се само задължително изискваните документи от възложителя, посочени в 

обявлението и документацията. 

 

 

Въпрос 12: 

„За прогнозна стойност за изпълнение на обновяването на обектите стойностите в табл.1 

от Техническата спецификация ли се приемат (индикативна стойност)? В лева ли е тази 

стойност?” 

Отговор на Въпрос 12: 

Стойностите за на СМР за изпълнение на цялостното обновяване на сградите, включени в 

проекта са индикативни в лева за целите на изготвянето на Интегрирания план за градско 

възстановяване и развитие за периода 2014-2020г. Окончателната цена на обновяването 

на всички сгради ще се получи в резултат на изготвянето на инвестиционните проекти по 

Обособена позиция 2, и съответно количествените и количествено-стойностните сметки с 

анализни цени към проектите. 

 

 

Въпрос 13: 

„Изготвянето на Инженерно геоложки доклад (например за позиция 2, обект ОДЗ 

"Калинка" и "Радост") задължение на участника ли е? В екипа от експерти не е предвиден 

геолог.” 

Отговор на Въпрос 13: 



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 

4 

Избраният изпълнител следва да изготви инженерно геоложки доклад за посочените 

обекти, тъй като те попадат в обхвата на поръчката и техническата спецификация. 

Относно експертите виж отговора на въпрос №16. Същото важи и за отговора на въпрос 

17. 

Въпрос 14: 

„Предвижда ли се смяна на разпределението на на ОДЗ Калинка и Радост?” 

Отговор на Въпрос 14: 

Не се предвижда смяна на разпределението. 

 

Въпрос 15: 

„Техническата спецификация за Детска ясла Пролет за Позиция 2 е доста объркваща. 

Включени са и дейностите по Позиция 1 (Изготвяне на технически паспорт). Изрично е 

посочено изготвянето на Доклад за обследване на енергийна ефективност на обекта като 

част от поръчката и част от позиция 2, което липсва в заданието за останалите обекти. В 

раздел III от заданието за яслата се споменава читалището, което очевидно показва 

техничеки грешки в заданието. Бихте ли изяснили техническата спесификация и 

необходимите дейности за изпълнение за Детска ясла Пролет по Позиция 2 на 

поръчката?” 

Отговор на Въпрос : 

Допуснати са технически грешки в Техническата спецификация за инвестиционно 

проектиране по Обособена позиция 2 обект „Обновяване на Детска ясла „Пролет” при 

разпределението на дейностите между двете обособени позиции. Изготвянето на 

подробно архитектурно заснемане и технически паспорт на всички сгради са предмет на 

поръчката по Обособена позиция 1, съгласно стр.4 от документацията. По отношение на 

обследването за енергийна ефективност, моля вижте Отговор на Въпрос 1 от 

настоящите разяснения. Необходимите дейности за изпълнение на поръчката по 

Обособена позиция 2 за обект „Обновяване на Детска ясла „Пролет” са описани в 

Техническата спецификация ( от стр.50 до стр.60), където са посочени всички проблеми 

на обектите, които трябва да реши инвестиционният проект, вкл. и нормативните 

изисквания. Изпълнението на дейностите по Обособена позиция 2 трябва да доведе до 

постигане на очакваните резултати от проекта, респективно поръчката – „Изготвен 

инвестиционен работен проект за Обект 5: "Обновяване на Детска ясла „Пролет”, 

гр.Г.Делчев" в пълен обем и части, за решаване на описаните проблеми в настоящото 

задание, инвестиционен проект с предвидени всички необходими мерки, чрез които 

сградата ще отговаря на всички нормативни изисквания за осъществяване на 

дейността си и предлаганата публична услуга.”     

Въпрос 16: 

„В Техническата спецификация за Културния дом по Позиция 2 също са предвидени 

дейности от Позиция 1. Бихте ли изяснили конкретно дейностите, които трябва да 

обхваща Позиция 2 за обект Културен дом? Работен проект в част "Технология сцена..." и 

РП част "Озвучаване и акустика" включват ли се към позиция 2 на настоящата поръчка. 

Такива експерти не са предвидени в изискванията за поръчката.”   

Отговор на Въпрос 16: 

Дейностите по Обособена позиция 2 за обект „Обновяване на Дом на културата, 

гр.Г.Делчев” са описани в Техническата спецификация по поръчката (от стр.63 до 

стр.69). Посочени да проектните части които трябва да изготви избрания изпълнител за 

решаване на всички описани проблеми, включително част “Технология сцена – долна и 

горна сценична механизация” и част „Озвучаване и акустика“. На стр.13 от 

Документацията, Възложителят е посочил минимума от ключови експерти с пълна 

проектантска правоспособност, които участникът трябва да осигури. Участникът сам 
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преценява колко на брой експерти (респ.екипи) ще осигури за изпълнение на поръчката, 

съгласно офертата си, като посочва тези експерти в Образец 9. 

 

Въпрос 17: 

„За позиция 1 за обект Културен дом включва ли се: Геоложкото проучване за нивата на 

подпочвените води; Технологично обследване на сценичната механизация? Такива 

експерти не са предвидени в изискванията за поръчката.”   

Отговор на Въпрос 17: 

Избраният изпълнител следва да изготви Геоложкото проучване за нивата на 

подпочвените води и  Технологично обследване на сценичната механизация за 

посочените обекти, тъй като те попадат в обхвата на поръчката и техническата 

спецификация. 

 

 

 

 

ВЛАДИМИР МОСКОВ /П/ 

Кмет на община Гоце Делчев 

 


