
                                                                                                                                      ДО

                                                                                                        ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: ИСКАНЕ ЗА РАЗЯСНЕНИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ПРОВЕЖДАНА ПО РЕДА 
НА ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ : „ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕЗАВИСИМА ОЦЕНКА НА 
НЕДВИЖИМОТО И ДВИЖИМОТО ИМУЩЕСТВО ПО СМЕТКА ОТ БАЛАНСА НА УАСГ“

                                                                                                      УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

На основание чл. 189 от ЗОП в законоустановеният срок публикуваме разяснения по постъпило искане
по имейла, посочен в обявата за публикуване на 22.11.2019 г., както следва:

Въпрос:

Моля да уточните в „Изискванията относно технически и професионални способности“ и Декларацията
по  чл.  192,  ал  3  от  ЗОП  Необходимо  ли  е  към  офертата  да  има  и  документи  които  доказват
извършването на дадената услуга, и ако ДА-то точно какви да са те? Допустимо ли е представяне на
копия от фактури за извършените услуги? 

Отговор на въпрос: Възложителят уточнява, че съгласно съдържанието на документацията за участие
изрично е указано: 

„При  подаване  на  офертата  Участникът  декларира  съответствие  с  поставеното
изискване за подбор чрез представяне на Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за съответствие с
критериите за подбор (по образец). 

На  основание  чл.  67,  ал.  5  от  ЗОП,  Възложителят  може  да  изисква  по  всяко  време  след
отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва
информацията,  посочена в  Декларацията по чл.  192,  ал.  3  от ЗОП,  когато това  е  необходимо за
законосъобразното провеждане на  процедурата.  За  доказване:  се  представя списък на  услугите,
които  са  идентични  или  сходни  с  предмета  на  обществената  поръчка,  с  посочване  на
стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.

Документи,  които  доказват  извършената  услуга следва  да  са  издадени  от
получателя/ползвателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е
публикувана информация за услугата. От документите, които доказват извършената услуга следва да
бъдат видни конкретните извършени услуги и изпълнителя, който ги е реализирал. 

Документи, които доказват извършената услуга се представят от участника, избран за
изпълнител при сключване на договор за обществена поръчка.“
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