Изх.№ ИК- 0340/21.07.2015г.
До
Участниците в обществена поръчка с
публична покана с
№ 9043690 в РОП

Относно: Разяснения на въпроси по обществена поръчка с публична покана за
„Строителен надзор на площадкови електрически мрежи и съоръжения и 4 бр. оценки на
съответствие на инвестиционни проекти“
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 1. Доколкото дейността строителен надзор се регламентира единствено с наличие
на Удостоверение за вписване в регистъра, воден от ДНСК, придружено със списък на
експертите и застраховка за дейността ( в която се посочва за каква категория строежи е
осигурено застрахователно покритие) - как да разбираме поставеното изискване в публичната
покана в раздел изисквания за изпълнение на поръчката в т. 1.1. - да разполага с технически
правоспособни лица за строителен надзор на електрически мрежи и съоръжения от трета или повисока категория ......., както и посоченото в т. 2.1. на същия раздел изискване - да разполага с
технически правоспособни лица за оценка на съответствие на инвестиционни проекти за
електрически мрежи и съоръжения, които са строежи от втора или по-висока категория ......?
Достатъчно ли е наличие на застраховката за оценка на съответствие на строежи от първа
категория и застраховка за строителен надзор за строежи от първа категория?
Разяснение 1:
Изискването за изпълнение на поръчката е към опита на
техническите лица, а не към тяхната правоспособност. С поставените изисквания в
Публичната покана участникът следва да разполага с технически лица, които:
- Съгласно т. 2.1. да имат опит с изготвянето на оценки за съответствие на
инвестиционни проекти за електрически мрежи и съоръжения, които са строежи от
втора или по-висока категория ,
- Съгласно т. 1.1 имат опит с с изпълнение на дейността строителен надзор или
изпълнение на електрически мрежи и съоръжения от трета или по-висока категория
Следователно, освен застраховките на участника, техническите му лица трябва да
имат опит според спецификата на обектите, на които ще се прави оценка за съответствие
на инвестиционните проекти или ще се изпълнява дейността строителен надзор.
Въпрос 2. В документацията за участие е посочено следното:
„IV. Изисквания към техническите лица
4.1. За изготвяне на Оценки за съответствието на инвестиционните проекти
1. "Конструкции" – инженер/и/ с ППП

2. "Електрическа", инженери с ППП за оценка на съответствието на Проекти 1,2,3,4,5,
по т.3. Най-малко двама. Единият инженер да има опит с подстанции или възлови
станции.
3. „ВиК“ – един инженер с ППП за оценка на съответствието на Проект 1 и 2 по т.4
4. "Геодезия" - най-малко един инженер с ППП
5. "ПБЗ" - инженер с ППП за оценка на съответствие на електрически и
хидротехнически проекти
6. "Контрол на качеството" - Отговорникът за контрола на качеството да има валидно
удостоверение за обучение по оценка на съответствието на продуктите и контрол на
качеството
7. "Контрол на количества" –инженер с ППП по съответната специалност
4.1. За упражняване на строителен надзор
8. "Конструкции" – инженер/и/ с ППП за надзор
9. "Електрическа", инженери с ППП за надзор на Подобект 1 и 2
10. "Архитектура", архитект с функции при надзор на изпълнението на БКТП.
11. "Геодезия" - най-малко един инженер с ППП
12. "ПБЗ" - инженер с ППП за надзор на електрически обекти.
13. "Контрол на качеството" - Отговорникът за контрола на качеството да има валидно
удостоверение за обучение по оценка на съответствието на продуктите
14. "Контрол на количества" –инженер с ППП по съответната специалност“
За да бъдат вписани в списъка към Удостоверението по чл. 166 ЗУТ експертите чрез
които се упражняват дейностите по оценка за съответствие на инвестиционните проекти със
съществените изисквания към строежите и за упражняване на строителен надзор няма
изискване тези лица да притежават ППП.
* След като задачата не е за изработване на проекти защо се поставя изискване за
ППП на експертите?
* не съществува специалност инженер с ППП за оценка на съответствие на
електрически и хидротехнически проекти, каквото изискване сте посочили за експерт ПБЗ.
* Какво означава "Контрол на количества" – инженер с ППП по съответната
специалност - коя специалност бихте приели
* При оценката на проектите - какви функции очаквате от експерт "Контрол на
количества" – инженер с ППП по съответната специалност
* не съществуват специалности "инженер/и/ с ППП за надзор" - какво имате предвид
Разяснение 2:
2.1. Изискването за ППП на възложителя се отнася за квалификацията, т.е. опита на
експертите, доколкото правоспособността е уредена в Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012
г.за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на
съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.
Съгласно чл. 6. (2) на същата «Екипът от физически лица, чрез които консултантът
упражнява дейност по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или
упражняване на строителен надзор, трябва да включва съответните специалисти, имащи
квалификация и правоспособност да оценят съответствието на всички части на
инвестиционните проекти за видовете строежи по отделни категории съгласно чл. 137, ал. 1
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от ЗУТ. Изискването за ППП е релевантно с оглед сложността и обема на проектите и
съгласуванията, засягането на обекти на НЕК и НКЖИ.
2.2. Изискването за правоспособност на експерт ПБЗ е само за „инженер с ППП“, по
съответна специалност, докато „ за изготвяне на оценки за съответствие на електро или
хидротехнически проекти", е обяснителен текст във връзка с изискване задачата да се
изпълни от лице с опит в областта на оценка на съответствие на ПБЗ за електрически и
хидротехнически проекти, които се характеризират със специфични рискове. В този смисъл
уточняваме, че след ППП е пропуснато да се постави запетая.
2.3. Относно изискването за експерти "Контрол на количества"
Възложителят би допуснал да се изпълняват няколко експертни функции от едно
лице, стига то да отговаря на всички посочени за отделните експерти изисквания. В случая,
инженерите по "Контрол на количества" могат да бъдат с ППП по всички специалности
свързани: 1/ с електрически мрежи и съоръжения и 2/ с хидротехнически и ВиК обекти.
От инженерите по "Контрол на количества" се очаква да изготвят оценка на
съответствието на част „ПСД“ от инвестиционния проект, с което да гарантират, че
Количествената сметка е изготвена коректно и в нея са включени всички видове и
количества СМР, описани в проекта.
2.4. Действително не съществува специалност "инженер/и/ с ППП за надзор". След
ППП е пропусната запетая.

С уважение,

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