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ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА 

 

 

ДО  

УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО 

ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 

ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „АКВАПАРК” 

 

 

РАЗЯСНЕНИE ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ  
 

  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

В отговор на отправени въпроси по Документацията за участие в процедурата, 

на основание чл.29, ал.2 от ЗОП, предоставяме следните разяснения: 

 

Въпрос №1:  

В Обявлението за възлагане на обществената поръчка, раздел III. „Юридическа, 

икономическа, финансова и техническа информация”, т.III.2.2.) „Икономически и 

финансови възможности”, Изискуеми документи и информация: т.4 е посочено: 

„Възложителят приема за подходящи документи, с които участникът доказва 

достъп до финансов ресурс в лева или тяхната равностойност в чужда валута под 

формата на пари по сметка/и, кредит, кредитна линия, овърдрафт или друго 

кредитно улеснение от кредитна институция, който ресурс не е предназначен по 

договор за друго. Документите следва да са издадени към една дата, не по-късно от 

10 (десет) дни преди датата на подаване на офертата и да удостоверяват 

обстоятелства, валидни към датата на тяхното издаване.” 

 

Моля, посочете какво е имал предвид Възложителят, когато е поставил 

изискването документите да са издадени към една дата, не по-късно от 10 (десет) дни 

преди датата на подаване на офертата. Ако датата на подаване на офертата е 

10.03.2015г., т.е. съвпада с крайния срок за получаване на оферти, преди или след 
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01.03.2015г. трябва да са издадени документите, за да отговарят на изискванията на 

Възложителя? 

 Ако датата на подаване на офертата е 10.03.2015г., т.е. съвпада с крайния срок за 

получаване на оферти, преди или след 01.03.2015 г. трябва да са издадени документите, 

за да отговарят на изискванията на Възложителя? 

  

 Отговор: 

Възложителят е поставил посоченото изискване по отношение на описаните 

документи с оглед гарантиране на тяхната максимална актуалност. Датата на 

подаване на офертата е индивидуална за всеки участник в процедурата, а 10.03.2015 

г. е крайният срок за подаване на офертите, с оглед на което, всеки участник, в 

зависимост от конкретната дата, на която планира подаването на своята оферта, 

следва да съобрази и актуалността на документите, които представя за доказване 

изпълнението на посоченото изискване.  

   

Въпрос №2:  

В Обявлението за възлагане на обществената поръчка, раздел III. „Юридическа, 

икономическа, финансова и техническа информация”, т.III.2.3.) „Технически 

възможности”, Изискуеми документи и информация: т.1, б.„ж” е посочено: 

„Участникът доказва изпълнението на минималните изисквания на Възложителя 

относно технически възможности и квалификация със следните документи: ж) 

Декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на 

ръководните служители на участника за последните три години, по образец”, а в 

Минималните изискванията:  т.1, б. „ж” е посочено: „Средният годишен брой на 

персонала на участника за всяка от последните 3 (три) приключени години трябва да 

бъде минимум 10 (десет) души”.  

 

От друга страна, в предоставения Образец - Приложение №7 – Декларация за 

средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните 

служители на участника за последните 3 (три) години е включен само следният текст: 

„средният годишен брой на работниците и служителите, включително ръководните 

служители, на ...................... (наименование на участника) за последните три години е 

.......................души.” 

Как следва да бъде попълнен предоставения Образец - Приложение №7, в който 

няма възможност за попълване на изискваните данни поотделно за всяка една от 

последните три години. Каква информация следва да бъде вписана на посоченото място 

– общият сбор от средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на 

ръководните служители на участника за 2011, 2012 или 2013 г. или общият сбор от 

средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните 

служители на участника за 2011, 2012 или 2013 г., разделен на три. Моля, за разяснения 

по поставения въпрос. 

 

Отговор:  



В Декларацията – образец №7 следва да се посочи средният годишен брой на 

работниците и служителите, включително ръководните служители, за последните 

три години, но предвид изискването на Възложителя: „Средният годишен брой на 

персонала на участника за всяка от последните 3 (три) приключени години трябва да 

бъде минимум 10 (десет) души”, посочете в скоби и средния годишен брой на 

работниците и служителите, включително ръководните служители, на участника за 

всяка от последните 3 приключени години индивидуално, за да бъде изяснено дали 

участникът покрива минимално установеното изискване за всяка година поотделно. 

 

Въпрос №3:  

В Обявлението за възлагане на обществената поръчка, раздел III. „Юридическа, 

икономическа, финансова и техническа информация”, т.III.2.3.) Технически 

възможности, Изискуеми документи и информация: т.1, б.„з” е посочено: 

„Участникът доказва изпълнението на минималните изисквания на Възложителя 

относно технически възможности и квалификация със следните документи: Списък 

на техническите лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството, 

с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния им 

опит, по образец.” 

В предоставения Образец – Приложение №8: Декларация-списък на 

техническите лица, включително тези, отговарящи за контрола на качеството, не е 

посочено, че към него се представят професионална автобиография, декларация за 

разположение на експерт, документи, доказващи образованието, квалификацията и 

опита на експертите, а в Обявлението за възлагане на обществената поръчка, раздел III. 

„Юридическа, икономическа, финансова и техническа информация”, т.III.2.3.) 

„Технически възможности”, Минимални изисквания: т.1, б. „з” е посочено, че 

участникът следва да разполага с правоспособни технически лица, включително такива, 

които ще отговарят за контрола на качеството, за които са налице посочените 

минимални изисквания за образование и професионален опит. Възложителя е 

предоставил единствено Образец – Приложение №9: Декларация за ангажираност по  

чл. 51а ЗОП за ангажираност на експерт. 

Моля, посочете изисква ли Възложителят участниците да представят документи, 

доказващи обстоятелствата, декларирани в Образец – Приложение №8: Декларация-

списък на техническите лица, включително тези, отговарящи за контрола на 

качеството, като автобиография, декларация за разположение на експерт, документи, 

доказващи образованието, квалификацията и опита на експертите, или е достатъчно 

попълване на  Образец – Приложение №8. Ако Възложителят изисква прилагане на 

документи към  Образец – Приложение №8 – Декларация-списък на техническите лица, 

моля, посочете изчерпателно какви са те.  

 

Отговор:  

За доказване на посоченото изискване относно технически възможности и 

квалификация Възложителят изисква участниците да представят единствено 

попълнен Образец – Приложение №8 – Декларация-списък на техническите лица, 

включително тези, отговарящи за контрола на качеството, с посочване 



образованието, професионалната квалификация и професионалния им опит, съобразно 

чл.51, ал.1, т.7 от ЗОП във връзка с чл.53г от ЗОП. 

 

Въпрос №4:  

В Обявлението за възлагане на обществената поръчка, раздел III. „Юридическа, 

икономическа, финансова и техническа информация”, т.III.2.3.) „Технически 

възможности”, Минимални изисквания: т. 1, б. „з” е посочено: „Участникът следва да 

разполага с правоспособни технически лица, включително такива, които ще 

отговарят за контрола на качеството, за които са налице следните минимални 

изисквания за образование и професионален опит: 1 (един) специалист по контрол на 

качеството – правоспособно лице, отговарящо за контрола на качеството, 

притежаващо необходимата професионална квалификация и професионален опит: - 

Висше образование от акредитирано висше училище в областта на техническите 

науки - Наличие на удостоверение/сертификат за правоспособност за извършване на 

контрол върху качеството на изпълнение на строителството или еквивалентно - 

Минимум 3 години стаж като специалист по контрол на качеството на 

строителни обекти; 1 (един) специалист, отговорен за безопасността на труда – 

технически правоспособно лице, отговарящо за безопасност и здраве в 

строителството, притежаващо необходимата професионална квалификация и 

професионален опит: - Висше образование в областта на архитектурата или 

строителството - Сертифициран специалист с валидно удостоверение или 

сертификат за Координатор по безопасност и здраве в строителството в 

съответствие с Наредба № 2/2004 на МРРБ - Минимум 3 години стаж като 

специалист по безопасността на труда на строителни обекти.” 

 

От горепосоченото изискване не става ясно дали Възложителят изисква 

доказателства за минимум 3 години стаж, придобит по трудово и/или служебно 

правоотношение на съответната длъжност, или изисква съответната длъжност да е 

изпълнявана от предложения експерт в продължение на минимум 3 години на 

конкретни строителни обекти. Моля, за разяснения по поставения въпрос. 

 

 Отговор: 

Възложителят изисква посочените технически лица да притежават минимум 

3 години стаж в съответната област, независимо как е придобит той. 

 

Въпрос №5:  

В Обявлението за възлагане на обществената поръчка, раздел II. „Обект на 

обществената поръчка, т.II.3) „Срок на договора или краен срок за изпълнение на 

поръчката”, е посочено: „Завършване: 15.07.2015 г.” 

От другата страна, в Обявлението за възлагане на обществената поръчка, раздел 

III. Юридическа, икономическа, финансова и техническа информация, т. III. 2.) 

„Условия за участие”, т.III.2.1) „Изисквания към кандидатите или участниците, 

включително за вписването им в професионални или търговски регистри”, Изискуеми 



документи и информация: т.3 е посочено: „Възложителят отстранява и участник, 

който е предложил срок за изпълнение по-кратък от 120 календарни дни”. 

 

В том II от документацията – Указания за участие, глава I. „Описание на 

обществената поръчка”,  раздел I. „Общи условия”, т. 5 Място и срок на изпълнение на 

поръчката също е посочено, че: „Срокът за изпълнение на поръчката се определя по 

предложение на участника, но следва да бъде не по-малко от 120 календарни дни, и 

започва да тече от датата на издаване на Протокол за откриване на строителна 

площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Протокол образец 2) 

и изтича в деня на издаване на Протокол за установяване на годността за ползване на 

строежа (Протокол образец 15), съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне 

на актове и протоколи по време на строителството.  

Датата 15.07.2015 г. не е посочена никъде другата в документацията за участие 

като краен срок за изпълнение на поръчката. В предоставения проект на Договор за  

изпълнение на обществената поръчка, е записано следното: „3.1. Срокът за изпълнение 

на Работите по Договора е ...............(.......................) календарни дни, считано от 

датата на издаване на Протокол за откриване на строителната площадка. Срокът 

е за извършване на всички работи, съгласно Техническите спецификации и одобрените 

инвестиционни проекти, както и издаване на Протокол за установяване на годността 

за ползване на строежа (образец 15), по реда на действащото законодателство. 

3.2. При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен 

орган, при неосигурено финансиране, както и по обективни причини, за които 

Изпълнителят няма вина, срокът по горната алинея се удължава съответно с 

периода на спирането след подписване на Акт (образец № 10) за установяване 

състоянието на строежа при спиране на строителството, съгласно Наредба № 3 

от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

3.3. Срокът за изпълнение на работите може да се удължава когато в 

резултат на непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства е 

невъзможно изпълнението в посочения срок.” 

В заключение, нито в посочения раздел III. „Срок за изпълнение на договора”, 

нито в друга част на договора, има клауза, предвиждаща, че крайният срок за 

изпълнение на поръчката, независимо от настъпването на каквито и да било 

обстоятелства, водещи до спиране или удължаване на предложения от участника срок 

за изпълнение, е 15.07.2015 г.  

Посочването в Обявлението на краен срок за получаване на оферти – 10.03.2015 

г., изискването предложеният от участника срок за изпълнение да е не по-кратък от 120 

календарни дни  и посочването на краен срок за изпълнение на поръчката - 15.07.2015 

г. създава неяснота по отношение на показателя „Срок за изпълнение”, част от 

критериите за оценка на офертите. Между крайния срок за получаване на оферти – 

10.03.2015 г. и крайния срок за изпълнение на поръчката - 15.07.2015 г. има период 

само от 126 дни. В случай, че крайният срок за изпълнение на поръчката е 15.07.2015 г., 

как ще бъде спазено изискването срокът за изпълнение на поръчката да бъде не по-



малко от 120 календарни дни, считано от датата на издаване на Протокол за откриване 

на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа 

(Протокол образец 2) до деня на издаване на Протокол за установяване на годността за 

ползване на строежа (Протокол образец 15), съгласно Наредба №3 от 31.07.2003 г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството.  

 

Моля, потвърдете или отхвърлете разбирането на участника, че крайният срок за 

изпълнение на поръчката е 15.07.2015 г., независимо от настъпването на каквито и да 

било обстоятелства, водещи до спиране или удължаване на предложения от участника 

срок за изпълнение на поръчката, съгласно Техническото предложение на участника.  

 Отговор: 

Възложителят е посочил в обявлението датата 15.07.2015 г., тъй като това е 

крайната дата за изпълнение на проекта, по който се възлага обществената поръчка, 

съгласно сключения Договор 23/321/01094 между Държавен фонд „Земеделие” и 

Община Копривщица за подпомагане (предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ) по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските 

райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Независимо от 

това, Община Копривщица е предприела официални действия с искане за удължаване 

на предвидения краен срок. 

 

 

С уважение: 

Генчо Герданов /П/ 

Кмет на община Копривщица 

 

 

 

 

 


