Изх.№ ИК- 0334/20.07..2015г.
До
Участниците в открита процедура с
№ 676250 в РОП

Относно: Разяснения на въпроси по открита процедура за „Проектиране и
строителство на четирилентова пътна връзка и кръстовище с бул. Европа, 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:
1. По т.III.2.3, „Минимални изисквания“ на Обявлението за обществената поръчка,
във връзка с т.8.13.2 (стр.13) от раздел „Съдържание на офертата и критерии за подбор“ на
Документация за участие в откритата процедура.
В т.3 от цитираната точка на Обявлението, като доказателство за технически възможности
на участника се изисква цитирам: „Участникът да разполага с инженерно- технически персонал
за ръководство при изпълнение на поръчката”. В цитираната точка са изброени и посочени
единствено членовете на проектантския екип и изискванията към него.
При запознаване с процедурната документация обаче - т.8.13.2, констатирахме, че Възложителят
има изисквания и за екип за изпълнение на строителството. Това е в противоречие с Обявлението
за обществената поръчка, още повече като се знае, че Обявлението е документ с по-висок
приоритет от документацията и образците.
Въпрос 1:
Поради разликата в посоченото, „Минимално изискване” към екипа за изпълнение на
обществената поръчка в Обявлението и в документацията, моля да уточните минималното
изискване към екипа за изпълнение на обществената поръчка, в т.ч. за изпълнение на
строителството. В случай, че Възложителят поддържа изискването от процедурната
документация, моля при съобразяване на приоритетността на документите и по надлежния ред,
регламентиран в ЗОП, да се направи необходимата промяна в Обявлението за обществената
поръчка.

Разяснение 1: Възложителят приема предложението и ще извърши промяна в текста
на обявлението в съответствие с чл.27а, ал.3 от ЗОП, включително в срока за получаване
на оферти, като ще публикува Решение за промяна, до 21.07.2015г. в „профил на купувача“.
В Обявлението ще бъдат добавени всички изисквания на точка 8.13.2 от документацията,
включително изискванията към екипа за изпълнение на строителството.
2.
По т.III 1.2.3. ,, Минимални изисквания“ на Обявлението за обществената поръчка,
във връзка с т.8.13.4 (стр.15) от раздел „Съдържание на офертата и критерии за подбор” на
Документация за участие в откритата процедура и Приложение № 18.
В цитираната точка 8.13.4 като доказателство за техническите възможности на участника
се изисква да се представи, цитирам: „Декларация-списък на техническото оборудване, както и
на оборудването за Изпитване и изследване” и се пояснява, че тази информация се представя с
попълнено Приложение № 18. В Обявлението, както и в документацията, с посочено, че
минималното изискване за допустимост е участникът да има и да покаже асфалтова база и
акредитирана лаборатория, собствени или наети. Никаква друга механизация и техническо

оборудване за изпълнение на обществената поръчка не е посочено като изискуемо и минимално
необходимо.
Въпроси 2:
2.1. Моля да потвърдите, че Възложителят изисква от участниците в Приложение №18
да представят информация единствено за посоченото в Обявлението минимално изискване за
наличие на асфалтова база и акредитирана лаборатория, като се приложат необходимите
доказателствени документи за собственост/наем, и с оглед равнопоставеност на участниците, при
оценяване на офертите им няма да се вземе предвид и няма да бъде оценена по никакъв начин
предлагана от някой от участниците друга механизация и/или техническо оборудване.
2.2. В случай, че Възложителят има друго изискване за представянето на механизация и
техническо оборудване, за изпълнение на обществената поръчка, и с оглед равнопоставеност на
участниците, моля то да бъде отразено по надлежния ред, регламентиран в ЗОП с промяна на
Обявлението за обществената поръчка, като бъде посочена (изброена) минимално необходимата
механизации и техническо оборудване, освен вече посочените асфалтова база и акредитирана
лаборатория.
Разяснение 2.1: Потвърждаваме, че Възложителят няма изискване за минимално
необходима механизация, а има само минимални изисквания към техническото оборудване
и мерките за осигуряване на качеството и към оборудването за изпитване и изследване
съгласно Документацията за участие , Раздел ІІ - Указания за подготовка на офертатa в т.
8.13.4., където е посочено „Декларация – списък на техническото оборудване, както и на
оборудването за изпитване и изследване, които участникът ще използва за изпълнение на
поръчката. (Приложение № 18), с Минимални изисквания: а). Участникът трябва да разполага
със собствена асфалтова база или да има сключен договор за ползване на такава асфалтова
база.; б) Участникът трябва да разполага със собствена акредитирана лаборатория за
изпитване и контрол на качеството или договор с такава лаборатория“.
Обръщаме внимание, че в Изискванията към подготовка на офертата в Раздел VІІ,
т.2. Технически спецификации, 2.2 Техническо предложение от Документацията за
участие, е посочено, че „… - Всички дейности, предмет на поръчката, трябва да са
обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение
на съответната дейност“.
Техническото предложение е обвързано с показател за оценка.
Разяснение 2.2: Тъй като Възложителят няма промяна на минималните изисквания
за представянето на механизация и техническо оборудване, то не се налага промяна на
Обявлението за обществената поръчка в тази част.

/П/
С уважение,
Добринка Вичева
За директор, съгласно заповед
РД-16-467/05.06.2015г.
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