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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, вхЛ,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. № Р1МЛ17-ДИ05-151-(2) 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  ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА 
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, IV. КРИТЕРИИ ЗА 
ПОДБОР, 10. Технически възможности и квалификации, 10.3.1 За изпълнение на 
строителството” са изредени следните специалисти: Ръководител на екипа, Технически 
ръководител, Специалист по електротехника, Специалист по водоснабдяване и 
канализация, Специалист по отопление и вентилация, Специалист за контрол по 
качеството/отговорник по качеството и Специалист по здравословни и безопасни 
условия на труд.
Моля за разяснение дали е допустимо съвместяване на една от тези позиции с някаква 
друга. Примерно: Отговорник по контрола на качеството + Ключов експерт по част: 
„ВиК” или Координатор по безопасност и здраве + Ключов експерт по част: „ОВК”? 
Ако има възможност за съвместяване, то моля уточнете, кои експерти може да се 
съвместяват помежду си?



РАЗЯСНЕНИЕ: Съгласно условията на процедурата поставени в обявлението и т. 10.3 
от документацията за участие посочените експерти са определени, като минимален 
състав по вид и брой инженерно-технически персонал за изпълнение на поръчката, с 
които участниците трябва да разполагат. Съгласно условията на процедурата не е 
допустимо съвместяването на отделни позиции от инженерно-технически персонал от 
едно лице.
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