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Изх. № 70 00-61 (1) 

Дата: 07.02.2019 г. 

Гр. Вършец 
 

 

ДО 

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 
 

 
 

РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

на основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП 

 
 

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Инженеринг – проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР за 

реализиране на обект "Реконструкция на вътрешна водопроводна и улична мрежа в гр. 

Вършец“, открита с Решение № 25/24.01.2019 г. на Кмета на Община Вършец, с уникален 

номер в РОП 00850-2019-0004 
 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

  

В законоустановения срок по чл. 33, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е 

постъпило запитване от заинтересовано лице с искане за разяснение по документацията за 

участие в горепосочената процедура за възлагане на обществена поръчка. В тази връзка Ви 

предоставяме следните разяснения: 

  

ВЪПРОС: 

„В обявлението за обществената поръчка и в документацията за участие е записано, че 

участниците следва да представят Списък на услугите, които са идентични с предмета на 

поръчката за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на 

стойностите, датите и получателите, като е уточнено, че за идентични или сходни с предмета и 

обема на поръчката ще се разбират услуги по изготвяне на инвестиционен проект фаза 

„технически“ и/или „работен“ по смисъла на ЗУТ и Наредба № 4/2001 г. за изграждане и/или 

реконструкция и/или рехабилитация и/или подмяна и/или еквивалентна дейност на 

водоснабдителни мрежи и съоръжения с дължина мин. 1 000,00 м. и на път/пътища и/или 

улица/улици с дължина мин. 1 000,00 м. Изрично е посочено, като забележка, че поставеното 

изискване не е кумулативно, като участник може да покрие изискването за извършено 

проектиране на водоснабдителна инфраструктура и пътна/улична инфраструктура заедно или 

поотделно. 

По отношение на изпълненото строителство е записано, че участниците могат да го 

доказват с един или няколко обекта. 

 

С оглед на горното, моля да ни предоставите разяснение дали изискването за минимум 

дължина от 1 000,00 м. на изпълнените услуги по проектиране може да бъде доказано сумарно с 

повече от един обект, както е посочено за изпълненото строителство.“ 
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ОТГОВОР: 

Да, изискването за минимална дължина от 1 000,00 м. на изпълнените услуги по 

проектиране може да бъде доказано сумарно с повече от един обект. 

С оглед на това, че предметът на обществената поръчка обхваща дейности (проектиране и 

СМР), съвместяващи реконструкция на водопроводна мрежа и реконструкция на улична мрежа, 

следва да се има предвид, че изискваният от Възложителя опит включва изпълнение на 

описаните дейности и за двата вида инфраструктура, като за всяка от тях да е с минимална 

дължина от 1 000,00 м., без да е необходимо изискването да се прилага кумулативно, т.е. 

едновременно и за двата вида инфраструктура в една услуга. Този опит може да бъде доказан с 

един проект/обект или няколко такива, както и заедно или поотделно, стига да са налице 

минималната изисквана (самостоятелна или сумарна) дължина на водопроводната 

инфраструктура от 1 000,00 м. и минималната изисквана (самостоятелна или сумарна) дължина 

на пътната/улична инфраструктура от 1 000,00 м.  

За покриване на изискването за сходна или идентична услуга по проектиране в посочения 

период е необходимо участниците да отговарят на едно от следните условия: 

1) Да са изготвили 1 (един) брой инвестиционен проект във фаза „технически“ и/или 

„работен“ по смисъла на ЗУТ и Наредба №4/2001 г., който да включва: 

 изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или подмяна и/или 

еквивалентна дейност на водоснабдителни мрежи и съоръжения с дължина 

минимум 1 000,00 м. и  

 ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или еквивалентна 

дейност на път/пътища и/или улица/улици с дължина минимум 1 000,00 м.; 

или 

2) Да са изготвили 2 (два) броя инвестиционни проекти във фаза „технически“ и/или 

„работен“ по смисъла на ЗУТ и Наредба №4/2001 г., като единият инвестиционен 

проект третира водоснабдителна инфраструктура с дължина минимум 1 000,00 м., а 

другият инвестиционен проект е с предмет пътна/улична инфраструктура с 

минимална дължина 1 000,00 м.; 

или 

3) Да са изготвили няколко (неограничен брой) инвестиционни проекти във фаза 

„технически“ и/или „работен“ по смисъла на ЗУТ и Наредба №4/2001 г., в които са 

включени: няколко (неограничен брой) инвестиционни проекти, засягащи 

водоснабдителна инфраструктура с обща (сумарна) дължина от тези проекти минимум 

1 000,00 м. и няколко (неограничен брой) инвестиционни проекти, касаещи 

пътна/улична инфраструктура с обща (сумарна) дължина от тези проекти минимум 

1 000,00 м.  

 

Посочените по-горе условия следва да се считат за релевантни и относно изискването за 

изпълнено сходно или идентично строителство, както и в случай, че участниците ще покрият 

двете изисквания с изпълнение на инженеринг (проектиране и изпълнение на СМР). 
 

 

С уважение, 

 
 

………(подпис)*…………. 
 

ИНЖ. ИВАН ЛАЗАРОВ 

Кмет на Община Вършец 

 

*Забележка: Заличена информация съгласно чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от 

ЗЗЛД. 


