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Изх. № 661/22.07.2019г 
 

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ 

 

 

РАЗЯСНЕНИЯ 

По чл.189 от Закона за обществените поръчки 

 

     В законноустановения срок по чл.189 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) на 

електронна поща на ТП ДЛС Шерба е постъпило искане за предоставяне на разяснения 

по обявената обществена поръчка  чрез събиране на оферти с обява по реда на ЗОП с 

предмет: „Изпълнение на текущи строително монтажни работи по сградата на 

«Голям ловен дом «Шерба»  за нуждите на ТП ДЛС «Шерба», съгласно Обява 

№18/15.07.2019г.  по следните въпроси: 

 

     ВЪПРОС №1 

     Поради какви причини участникът следва да докаже, че има опит в изпълнението на 

минимум едно строителство, идентично или сходно с предмета и обема на обществената 

поръчка (ОП) и за което е пояснено, че ще се счита СМР в областта на високото 

строителство, при положение, че предвидените СМР в обявената ОП ще бъдат 

извършвани в сграда, представляваща ниско строителство по смисъла на ЗУТ? 

 

     Отговор – разяснение на въпрос №1: 

     Следва да се има предвид, че изискването е за високо строителство, а не високо 

застрояване по смисъла на ЗУТ. Под високо строителство се има предвид: ново 

строителство, реконструкция, основен и текущ ремонт на сгради ниско, средно и високо 

застрояване.  

 

      ВЪПРОС №2 

      Ако участник в ОП докаже, че има опит в изпълнението на минимум едно 

строителство, идентично или сходно с предмета и обема на обществената поръчка (ОП) 

с изпълнение на СМР в сгради, представляващи ниско строителство, ще се счита ли е 

налице изпълнение на поставеното изискване за доказан опит? 

 

     Отговор – разяснение на въпрос №2: 

     Ново строителство, реконструкция, основен и текущ ремонт на сгради се счита за 

идентичен на обществената поръчка.  
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      ВЪПРОС №3 

      В изтъкнатите мотиви за поставените изисквания за технически и професионални 

способности е посочено, че това е наложено от вида на дейностите и обема на работите 

по обекта, предмет на поръчката. Кои от предвидените за изпълнение в настоящата 

поръчката обеми и видове работи/дейности от техническата спецификация 

представляват строителни и/или монтажни работи в областта на високото строителство? 

 

       Отговор – разяснение на въпрос №3: 

      Дейностите, включени в количествена сметка към Техническата спецификация в 

процедурата, вкл.  и дейности по ново строителство, реконструкция, основен и текущ 

ремонт на сгради. 

 

       ВЪПРОС №4 

       По какви показатели ще се преценява от комисията, че е налице идентичност или 

сходство между доказания опит от участника и предмета на поръчката? 

 

       Отговор – разяснение на въпрос №4: 

       Оценката на комисията ще се извършва съгласно утвърдена от Възложителя и 

приложена към  процедурата по събиране на оферти с обява, Методика за оценка на 

офертите.  

 

       ВЪПРОС №5 

       По какви показатели ще се преценява от комисията, че е налице идентичност или 

сходство между доказания опит от участника и обема на поръчката? 

 

       Отговор – разяснение на въпрос №5: 

       Съгласно т. 1  Техническите и професионални способности, Възложителя пояснява, 

че не се интересува от обема на извършеното строителство.  

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:подписано и заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД 

                            /инж. Р.Радев / 

оправомощен със Заповед №01/03.01.2019г. 

 на директора на ТП ДЛС Шерба 
 

  

 

 


