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ДО 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА 

В ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: 

 „Вътрешни строително монтажни работи на сградния фонд на Технически 

Университет Варна“ 

 

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

Във връзка с постъпило питане от  заинтересовано лице в процедурата с 

горецитираният предмет и на основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП, правя следното 

разяснение по документацията за участие в процедурата: 

 

ВЪПРОС: Лицата наети по граждански договор считат ли се за трети лица по 

смисъла на чл. 65, ал. 1 от ЗОП и следва ли за физическите лица неати по 

граждански договор, като членове на екипа на участника да се представи ЕЕДОП? 

 

ОТГОВОР: Лицата наети по граждански договор са трети лица по смисъла на чл. 

65, ал. 1 от ЗОП и за тях следва да се представи отделен ЕЕДОП. 

 

ВЪПРОС: Предвид заложеното в обявлението III т.1.3. „Технически и 

професионални възможности“минимални изисквания за технически 

правоспособен персонал, а именно:  

1. Ръководител на обекта: Да има завършено висше образование специалност 

ПГС, ССС, 

Ел. инженер, ВИК или еквивалент, с образователно квалификационна степен 

„магистър“. 

2. Технически ръководители на обекта –Да има завършено образование, 

отговарящо на 

изискванията на чл.163а, ал.2 и 3 от ЗУТ или еквивалент. 

3. Отговорник за контрола на качеството: Да притежава удостоверение за контрол 

върху 

качеството на изпълнение на строителството или еквивалентно. 

4. Експерт по безопасност и здраве в строителството: притежаващ удостоверение 

за 

„Експерт за безопасност и здраве” съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за 

условията и 

реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и 

служителите по 

правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или 

еквивалентно. 

Моля да укажете, предложените от участниците лица могат ли да съчетават 

повече от една позиция в предложеният в предложеният екип за изпълнение на 

строителството, в случай че отговаря на посочените минимални изисквания ? 
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ОТГОВОР:  Всеки един от посочените експерти има самостоятелна функция 

която трябва да изпълнява при определяне на участника за изпълнител. Именно 

поради тази причина в документацията не е предвидена възможност да се 

извърши съвместяване на функции на отделни експерти. В тази връзка 

участниците следва да предвидят отделни лица притежаващи квалификация и 

опит съответстващ на минимално изискуемите се съгласно обявените условия. 

 

ВЪПРОС:В  обявлението критерият за възлагане е цена. Съществременно 

съгласно ценово предложение /образец 7/ цените които следва да бъдат 

предложени са ед. цени по видове дейности /290 позиции/ 

 С оглед на изложеното моля за Вашите разяснения относно начина на 

класиране, по единични цени ли ще бъде извършено или на база обща стойност 

формирана като сбор от предложените ед. цени?     

 

ОТГОВОР: Съгласно предварително обявените условия посочени в 

документацията за участие, дейностите предмет на поръчката се предвиждат де се 

възложат на основание предлаганите от участниците единични цени за 

изпълнение на поръчката.  

С глед на това и поради обстотелството, че предложените от участниците 

единични стойности, ще формират предложената най-ниска обща единична цена, 

на оценяване подлежи предлаганата от участниците обща единична цена на 

посочените от възложителят видове дейности.  

В тази връзка оценяването на предложенията ще се извърши на база обща 

единична цена, която ще се образува като сбор от всичките видове единични 

дейности посочени в ценовото предложение на участника. Тази обща единична, 

цена следва да се посочи от участниците в процедурата в оставеният за това ред в 

образеца на ценово предложение. За целите на оценката ще се вземе под внимание 

предлаганата цена без ДДС. 

 

 

 С уважение, 

 

 


