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РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С 
ПРЕДМЕТ: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни 
сгради на територията на Столична община, район „Младост“, във връзка с 
„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни 
сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г., по обособени позиции: 1. Обособена 
позиция 1 - Извършване на строително-монтажни дейности на Сграда с 
административен адрес гр. София, район „Младост“, ж.к. „Младост“ 1А, бл.520, 
вх.1,2. Обособена позиция 2 - Упражняване на строителен надзор по време на 
строителството на Сграда с административен адрес гр. София, район „Младост“, 
ж.к. „Младост“ 1А, бл.520, вх.1 (по обособена позоция 1) 3.Обособена позиция 3 - 
Инвеститорски контрол по време на строителството на Сграда с 
административен адрес гр. София, район „Младост“, ж.к. „Младост“ 1А, бл.520, 
вх.1 (по обособена позоция 1)“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило искане за разяснения с вх. № РМЛ17-ДИ05-153- (1) от 
29.06.2017 г. по условията на процедурата, на основание чл.ЗЗ, ал.2 от ЗОП, 
предоставям следните разяснения:

ВЪПРОС 1: Във файла: „ Д О К У М Е Н Т А Ц И Я З  А УЧАСТИЕ В ОТКРИТА 
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, IV. КРИТЕРИИ ЗА 
ПОДБОР, 10. Технически възможности и квалификации, в 10.1. за изпъленение на 
строителството има следното изискване:

„Участникът трябва да има опит за изпълнение на поръчката. През последните 5 
години считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил поне две дейности с 
предмет и обем идентични или сходни е тези на поръчката * Под дейност, сходна с 
предмета на поръчката следва да се разбират СМР за преустройство и/или 
реконструкция и/или основен ремонт на сгради и/или строителство на нови сгради по 
смисъла на § 5, т. 38, т. 40, т. 42 и т. 44 от ЗУТ, включващи комбинация от следните 
дейности: - поставяне на топлоизолация на покриви и стени; - изграждане на 
инсталации за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) -



слънчеви системи за осигуряване на енергия за собствени (битови) нужди за БГВ.

10.2. Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за 
обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т. 10.1 за 
строителството изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване 
на офертата, което е идентично или сходно с предмета на поръчката, придружено е 
удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е 
приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в 
съответствие е нормативните изисквания;”

Моля за разяснение, Възложителят ще приеме ли изпълнението на тези дейности 
да бъде извършено на различни обекти: Примерно на един обект да е изпълнено 
изграждане на инсталации за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници 
(ВЕИ) - слънчеви системи за осигуряване на енергия за собствени (битови) нужди за 
БЕВ, а на друг поставяне на топлоизолация на покриви и стени или е необходимо 
всички дейности да са извършени на един и същ обект?

РАЗЯСНЕНИЕ 1: Съгласно документацията за участие „Участникът трябва да 
има опит за изпълнение на поръчката. През последните 5 години считано от датата 
на подаване на офертата да е изпълнил поне две дейности с предмет и обем 
идентични или сходни с тези на поръчката.

Под дейност, сходна с предмета на поръчката следва да се разбират СМР за 
преустройство и/или реконструкция и/или основен ремонт на сгради и/или 
строителство на нови сгради по смисъла на § 5, т. 38, т. 40, т. 42 и т. 44 от ЗУТ, 
включващи комбинация от следните дейности: - поставяне на топлоизолация на 
покриви и стени; - изграждане на инсталации за оползотворяване на възобновяеми 
енергийни източници (ВЕИ) - слънчеви системи за осигуряване на енергия за собствени 
(битови) нужди за БГВЗ\ т.е. Възложителят ще приеме СМР за преустройство и/или 
реконструкция и/или основен ремонт на сгради и/или строителство на нови сгради на 
два обекта, включващи комбинация от всички изброени дейности.

ВЪПРОС 2: Моля за разяснение дали във всяка една Референция трябва да е 
посочен обема за всяка отделно извършена работа или е достатъчно да има стойността 
на извършените СМР като цяло? Какво се разбира под обем СМР - количество ли или 
сума? Ако в референцията го няма посочен обемът, може ли да се приложи копие на 
КСС -приложение към договора? По какъв начин да се докаже обемът?

РАЗЯСНЕНИЕ 2:

2.1 Във всяко удостоверения за добро изпълнение, следва да се съдържат 
нормативно определените в чл.64, ал.1, т.1 от ЗОП реквизити, а именно стойността, 
датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е 
изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, т.е. трябва да съдържа



информация и за стойността на изпълненото строителство и обема на изпълнените 
работи.

2.2. Под обем, следва да се разбира вид и количество на изпълнени основни 
СМР (основни за настоящата поръчка са тези СМР, които са дадени в дефиницията за 
дейност сходна с предмета на поръчката).

2.3 Съгласно чл.64, ал. 1 от ЗОП за доказване на техническите и професионалните 
способности на участниците се представят един или няколко от изчерпателно 
изброените документи и доказателства, във връзка с поставените изисквания, които по 
отношение на опит в изпълнение на строителство са: 1.Списък на строителството, 
идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро 
изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, 
мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните 
изисквания. Предвид това, че с КСС към договор за изпълнение не се удостоверява 
изпълнено количество, а само договорено в тази връзка представяне на КСС- 
приложение към договора не доказва на изпълнен обем дейности. Във връзка с 
ограничението на чл.59, ал.З от ЗОП за изискване на документи различни от 
посочените от законодателя за доказване на критериите за подбор от участниците, 
допускането на този етап от процедурата на различни от посочените в обявлението за 
поръчката за доказване на съответствието с посоченият кротерий за подбор документи 
би довело до промяна на условията за провеждането й.

2.4. Обемът се доказва с информация за обема на извършеното строителство, 
която е изчерпателна и доказва съответствие с поставените критерии за подбор, 
съдържаща се в удостоверение за добро изпълнение изготвено, съгласно нормативно 
определеното изискване за съдържание.

ВЪПРОС 3: Моля за разяснение, всеки изпълнен обект ли трябва да е на стойност 
минимум 210 356.00 лева или изискването е комулативно т.е. сумата от двете 
референции, които се предоставят от участника за покриване на изискването трябва да 
е на тази стойност или на по-голяма тъй като Вие сте заложили в 9. Икономически и 
финансови изисквания към участниците,

9.1 Всеки участник трябва да е реализирал: „За обособена позиция 1 минимален 
общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на 
поръчката, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили 
финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е 
започнал дейността си в размер 400 000 (четиристотин хиляди) лева, от който 200 
000 лева (двеста хиляди) в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.”

РАЗЯСНЕНИЕ 3: Съответствието с критерия за подбор за обособена позиция 1 
Всеки участник трябва да е реализирал минимален общ оборот, включително 
минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база 
годишните обороти, за последните три приключили финансови години в зависимост от 
датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си в размер 400 000



(четиристотин хиляди) лева, от който 240 000 лева (двеста и четиридесет хиляди) в 
сферата, попадаща в обхвата на поръчката, се доказва кумулативно от реализирани в 
референтния период обороти.
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