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ДО
ПОТЕНЦИАЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ
В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

СО Район Слатина 
Бу/i. Шипченски проход 6?
№ Към РСЛ16 ВК08-1287-С31] 
от 11.11.2016 
Справка: www.so-slatlna.org 
Потрев. код: E0I1CC4B1525

Относно : Разяснения по документацията за участие в открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „ Обновяване за енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район 
Слатина, във връзка с „ Националната програма за енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни сгради “, приета с ПМС № 18/02.02.2015 г. по обособени 
позиции, с уникален № в АОП 01272-2016-001

УВАЖАЕМИ ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ,

На 09.11.2016г. постъпи въпрос за разяснение, от гореописаната обществена поръчка, 
както следва :

Въпрос № 1 : „В Документацията за участие, Раздел IV „критерии за подбор, т. 10.3 е 
записано: Участникът трябва да има опит за изпълнение на поръчката. През последните 5 
години от датата на подаване на офертата, да е изпълнил поне две дейности с предмет и 
обем идентични или сходни с тези на поръчката.”

Въпрос: Как следва да се тълкува това ваше изискване по отношение на обема /РЗП и 
стойностно/ - за всяка отделна дейност или сумарно?

Отговор по въпрос № 1 : В Раздел IV „Критерии за подбор”, т.10.3. от документацията за 
участие, Възложителят е разписал : „Под дейност, сходна с предмета на поръчката следва 
да се разбират СМР за преустройство и/или реконструкция и/или основен ремонт на 
сгради и/или строителство на нови сгради по смисъла на § 5, т. 38, т. 40, т. 42 и т. 44 от 
ЗУТ, включващи комбинация от следните дейности: - поставяне на топлоизолация на 
покриви и стени; - поставяне на хидроизолация; - подмяна на съществуваща дограма; - 
подмяна и монтаж на отоплителна, В и К и електрическа инсталация.”

С уважение,

НАТАЛИЯ СТОЯНОВА,
КМЕТ НА СО - РАЙОН „СЛАТИНА”
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