РЕПУБЛИКАБЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЦАРЕВО

РАЗЯСНЕНИЕ № 2 ПО ЧЛ.29 ОТ ЗОП КЪМ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА
ОБЩ ЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ОПРОСТЕНИТЕ ПРАВИЛА С ПРЕДМЕТ:
„СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ПОЛАГАНЕ НА ПЪТНА НАСТИЛКА НА УЛИЦИ В
НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА И ЧЕТВЪРТОКЛАСНИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩ ИНА
ЦАРЕВО, ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

Забележка: Това разяснение се счита за валидно и прави неприложимо предходното
разяснението публикувано и изпратено до участниците на 17.02 2015 г, 15:00 часа.
Въпрос:
В раздел „Технически възможности”, в т.6 е записано изискване за сертификат по ISO
9001:2008, сертификат по ISO 14001:2004 и сертификат по ISO 18001:2007, а в
„Минимални изисквания” от същия раздел, в т.4 е посочен само единият от
сертификатите-този по по ISO 9001:2008.
С оглед на гореизложеното и на основание чл.29, ал.1 от ЗОП моля, да получа
писмено разяснения на следните въпроси:
Въпрос № 1.Техническа грешка ли е посочването само на единия от сертификатите в
раздела „Минимални изисквания” и ако е така, то изискуемо ли е от Възложителя в
този раздел участникът да притежава и представи и трите сертификата, изброени в т.6
от раздел „Технически изисквания”?
Отговор на Въпрос № 1:
В Раздел II.6. Изисквания за технически възможности и/или квалификация
към участниците на основание чл. 51 от ЗОП е поставено задължително условие
участниците да притежават и представят и трите сертификата, а именно Сертификат по
ISO 9001:2008 „или еквивалентно” за система за управление на качеството в
строителството, сертификат ISO 14001:2004 „или еквивалентно” за система за
управление по околна среда и сертификат OHSAS 18001:2007 „или еквивалентно” за
система за управление на здравето и безопасността при работа.
Минимално изискване е поставено само по отношение на Сертификат ISO
9001:2008 или еквивалентно- обхватът на сертификацията трябва да съответсвта
на предмета на обществената поръчка.
В случай че участникът не отговаря на посоченото минимално изискване ще бъде
предложен за отстраняване от участие в процедурата за възлагане на настоящата
обществена поръчка.

Въпрос № 2
Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, може ли само единият от
участниците , включени в обединението, да представи горепосочените сертификати?

Отговор на Въпрос № 2
В Раздел II.6. на Документацията изрично е посочено, че в случай, че участникът
е обединение документите се представят само за участниците, чрез които обединението
доказва съответствието си с критериите за подбор, т.е сертификатите може да се
представят само от участникът в обединението, който ще доказва техническите
възможности и квалификация.
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