Изх. № 0411 /10.09 .2015г.
До
Участниците в открита процедура с
обявление № 682675 от 14.08.2015г.

Относно: Разяснения на въпроси по открита процедура за „Проектиране и
строителство /инженеринг/ на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ за
Икономическа зона София-Божурище, общ Божурище, Софийска област"

Към „НКИЗ“ ЕАД са постъпили следните запитвания относно горепосочената поръчка и
на основание чл.29 ал.2 от ЗОП се дават следните разяснения във връзка с поставените въпроси:
ВЪПРОС:

Разяснение 1: Съгласно обявлението за обществена поръчка и документацията за участие,
участникът трябва да има опит в рамките на последните 3 /три/ години, считано от датата определена
като крайна за получаване на офертите, в изпълнение на сходна услуга - проектиране на поне 1
(една) ПСОВ за 2000 е.ж. или повече, през последните три години, считано от датата на подаване
на настоящата оферта. За сходна услуга се счита проектирането на всяка ПСОВ или ЛПСОВ,
независимо от технологията на пречистване, за 2000 е.ж. или повече.
Съответствието с минималните изисквания се удостоверява с Приложение № 12 – Списък на
услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка изпълнени през
последните 3 години считано от определената в обявлението дата за получаване на офертите.
На основание чл.51а от ЗОП, участник може да докаже съответствието си с изискванията за
технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези
случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности,
участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение
ресурсите на третите лица. Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани
предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.

Разглеждането, оценката и класирането на офертите на офертите на участниците е сред
прерогативите на Комисията, която ще бъде назначена от възложителя съгласно чл. 34 и чл. 35 от
ЗОП, във връзка с чл. 68 от ЗОП.

С уважение,
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/П/
Атанас Ненов
Изпълнителен директор

