Изх. регистрационен индекс и дата
по деловодния регистър на УАСГ:
382/09.02.2017 г.

ДО
всички заинтересовани лица

РАЗЯСНЕНИЕ
по чл. 180, ал.1 от ЗОП

ОТНОСНО: Постъпило по факс запитване за разяснения по условията на обществена
поръчка, провеждана чрез публично състезание с предмет: "Избор на изпълнител за изпълнение на
Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на проект "Oбновяване
и модернизация на образователна инфраструктура в Университета по архитектура, строителство и
геодезия", финансиран от ОПРР 2014-2020 г.", финансиран от Оперативна програма Региони в

растеж 2014-2020 г.“, открита с Решение № 24/20.01.2017 г., публикувана в РОП под №
00859-2017-0002

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с отправено запитване, № 31/06.02.2017 г., на основание чл. 180, ал. 1 от ЗОП, Ви
предоставяме следното писмено разяснение по :
ЗАПИТВАНЕ С ВКЛЮЧЕНИ В НЕГО ДВА ВЪПРОСА:

1

ОТГОВОР НА ВЪПРОС 1.: Съгласно 8.2., офертата трябва да съдържа най-малко

изброените документи, в това число в т. „5.2) В предложението за изпълнение на поръчката
се посочва в списък професионалната компетентност на служителите/експертите, включени
в екипа за изпълнение на строителството и проектирането/авторския надзор, включваща,
получените чрез образование или допълнителна квалификация, знания и/или умения,
усвоени в процеса на упражняване на определена длъжност или позиция и притежаваният
общ професионален и специфичен опит, които подлежат на оценка, съгласно методиката.
Към списъка се прилагат заверени копия на документи удостоверяващи притежаваната
професионална квалификация, професионален и специфичен опит, съгласно изискванията
на методиката за оценка. За доказване на професионален и специфичен опит се приемат,
заверени от лицата копия на трудови, служебни книжки, длъжностни
характеристики, удостоверения, препоръки, референции, граждански договори и др.
удостоверяващи документи.»
Във визирания от Вас случай, в които се удостоверява професионален опит на
поектантите, «когато те са на свободна професия и са самоосигуряващи се», съобразно
изискванията изложени по-горе, участникът следва да представи заверени от лицата
документи, описани в документацията, посочени по-горе, както и др. удостоверяващи
документи, които могат да бъдат заверена осигурителна книжка /според
нормативните изисквания - за периода в който следваше да бъде водена такава/,
протоколи от свършена работа и всички други документи, с които лицата
удостоверяват, притежаваните от тях години професионален опит «на длъжност
инженер-проектант».
ОТГОВОР НА ВЪПРОС 2: Съгласно техническите спецификации и предварително обявените
условия, документите, с които възложителят разполага и предоставя за подготовка на офертите е

техническата документация, посочена в т. 5.5. като „СЪЩЕСТВУВАЩА ТЕХНИЧЕСКА
ДОКУМЕНТАЦИЯ“ на Техническата спецификация, публикувана в профила на купувача,
както следва:
ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ – Приложение 1.1;
Доклад, за извършен анализ на действителното техническо състояние на
конструкциите на УАСГ Блок № 11 – Западно крило (Ректорат) и Блок № 11а – едноетажна
сграда (ЦНИЛХИ), намиращ се в УПИ I, кв. 59, м „Лозенец – III част", ул. „Христо
Смирненски „ № 1, гр. София – Приложение 1.2;
Технически паспорт на УАСГ Блок № 11 – Западно крило (Ректорат) и Блок № 11а –
едноетажна сграда (ЦНИЛХИ), намиращ се в УПИ I, кв. 59, м „Лозенец – III част", ул.
„Христо Смирненски „ № 1, гр. София – Приложение 1.3.

гр. София

С уважение,

09.02.2017 г.

Ректор на УАСГ (подпис и печат)
/ проф. д-р инж. Иван Марков /
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