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до
ПОТЕНЦИАЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ
В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

СО Район Слатина 
ьул. Шипченски проход Б7 
№ КЪМ РС/11Б-ВК08-1287-[34] 
от 14.11.2016 
Справка: www.so-slatina.ora 
Потрес, код:UWN1CC9D8F2

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 10.11.2016г. постъпиха въпроси за разяснение, от гореописаната обществена поръчка, 
както следва :

Въпрос № 1: „В раздел ИТ, т. 7.2 от Документацията за участие Възложителят е
определил, че в случай, че Участникът участва като обединение съответствието с 
критериите за подбор се доказва от обединението участник.”

Въпрос № 1А: „Какво следва да се разбира под обединението участник и може ли в 
обединението да участват свързани лица по смисъла на ЗОП?”

Отговор на въпрос №1А: Обединението е съдружие на всяко българско или
чуждестранно физическо или юридическо лице, което има право да изпълнява 
строителството или услугата, като Възложителят не поставя каквито и да е изисквания 
относно правната форма под която Обединението ще участва в процедурата за възлагане на 
поръчката. Съгласно законодателството на държавата участникът следва да има предвид, 
че на основание чл.101, ал.11 от ЗОП свързани лица не могат да бъдат самостоятелни 
кандидати или участници в една и съща процедура. В § 2, точка 45 от допълнителните 
разпоредби на ЗОП е ясно казано, че свързани лица са тези по смисъла на § 1, точка 13 и 14 
от допълнителните разпоредби на Закона на публично предлагане на ценни книжа, където 
подробно е изброено кога едни търговски субекти се приемат за свързани лица.

Въпрос № 1 В: „Как следва да се тълкува „съответствието с критериите за подбор се 
доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата включени в него"? 
Обединението участник вписва само и единствено своя опит?”
Отговор на въпрос № 1В: В документацията е дадено подробно обяснение в раздел III 
„Изисквания към участниците” в точка 7.2., където е пояснено, че когато участникът

1

http://so-slatina.org
mailto:info@so-slatina.org
http://www.so-slatina.ora


участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице 
съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко 
от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на 
сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно 
изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на 
участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на 
обединението.

Въпрос № 2: „Има ли определена гаранция за участие и ако да моля да посочите 
дейтали за сумата и банковата сметка.”

Отговор на въпрос № 2: В документацията няма изискване към участниците за внасяне 
на гаранция за участие на обявената процедурата по ЗОП.

Въпрос № 3: В Доклад за резултати от обследването на Блок 27 (ОП 1), са изброени 
следните мерки за изпълнение:

Въпрос № ЗА: В част „Архитектурна", Възложителят е записал „Осигуряване на 
достъпна архитектурна среда на цялото население, каго се отчитат специфичните 
нужди на хората с намалена подвижност, в т.ч. на хората с увреждания. Пред входната 
площадка са монтирани метални релси за преодоляване на денивелацията от кота 
терен до кота ±0,00, но наклона е доста по - голям от 5%." . Моля Възложителят да 
уточни дали се предвижда изграждането на рампа. Ако се предвижда изпълнението на 
такава, може ли рампата да бъде с наклон по-голям от 5% (при спазване на всички 
изисквания на „Наредба № 6 от 26 ноември 2003 г. за изграждане на достъпна среда в 
урбанизираните територии" - пространството около блока няма да бъде достатъчно).

Въпрос № ЗБ: В част „Архитектурна”, Възложителят е записал „Всички врати по 
пътищата на евакуация да са в съответствие с изискванията на Наредба № 1з - 
1971/29.10.2009г. за строително - технически правила и норми за осигуравене на 
безопасност при пожар (по отношение осигуряване на евакуационните изходи с 
самозатварящисе, димоуплътнени с антипаник брави и обособяване на незадимиема 
стълбищна клетка и др.)." Моля Възложителят да уточни дали се предвижда подмяна на 
врати по горе описаните изисквания, ако е необходима такава да се уточни тяхното 
количество.

Въпрос № ЗВ: В част „В и К , Възложителят е записал: „Оценката за съответствие на 
техннеските характеристики на ВиК инсталациите на Блок 27 е следната:

1. Необходимо е да се подменят с РР тръби само онези клонове които не са 
сменявани.
2. Там където вертикалните канализационни клонове (ВКК) са видими да се 

облекат в „куфар” за предпазване от механични повреди.”
Моля Възложителят да уточни дали се предвижда такъв вид дейности, ако трябва да се 
изпълняват, моля да се опишат количествата.

Въпрос № ЗГ: В част „Електрическа" са записани „Задължителни мероприятия, свързани с 
общите части на сградата:

1. Остарелите електроинсталационни проводници и съоръжения следва да се 
ревизират и при нужда да се подменят с нови.

2. При извършване на ремонт в сградата открито положените кабели да се 
монтират скрито.
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3. Да се проектира и изпълно нова мълниезащитна инсталация съгласно Наредба 
№4 от 22.12.2010г.

Моля Възложителят да уточни дали се предвижда такъв вид дейности, ако трябва да се 
изпълняват, моля да се опишат количествата.

Отговор на въпрос № 3 с подточки ЗА, ЗБ, ЗВ и ЗГ: Всички задължителни,
препоръчителни и/или неотложни мерки, описани в техническия паспорт на сградата, които 
не попадат в икономически най-ефективния пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с 
който се постига клас на енергопотребление „С“ , в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. 
за енергийна ефективност на сгради (обн. ДВ, бр. 5 от 2005 г., загл. изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 
г., бр. 27 от 2015 г., в сила от 15.07.2015 г .) , не се финансират.

С изготвянето на инвестиционен проект във фаза „работна” във всичките му части, със 
съответните детайли и количества, ще се даде ясна представа кои мерки описани в 
техническия паспорт на сградата ще попаднат в икономически най-ефективния пакет, с 
който се постига клас на енергопотребление „С”.

Въпрос № 4: Необходимо ли е да се подмени хидроизолционното покритие на покрива на 
Блок 27, при положение, че в Техническият доклад е константиран вече направен ремонт на 
покрива за сметка на живущите.

Отговор на въпрос № 4 : На страница 25 от Техническия паспорт на сградата, в част 
„Архитектурна”, т.4 е казано: „Ревизия на покривната изолация. Подмяна на 
дефектиралите материал и. След изпълнението на предписаните мерки за топлоизолиране на 
покрива да се положи нова хидроизолационна система. Трябва да се установят всички 
видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващи, че са постигнати изискванията на 
проекта.”

Въпрос № 5: В „Доклад за резултати от обследването" на Блок 27. В резултат на 
обследването по част „ПАБ" е костатирано, че „На всеки етаж има Вътрешни пожарни 
кранове (ВПК) монтирани в касети. Оборудването в тези ПП касети както и самите те 
са стари и в лошо състояние - липсват шланговс /маркучите/, струйниците, самите 
носещи касети, а на места дори самите въртоци."

Моля Възложителят да уточни дали се предвижда подмяна на ПП касети и тяхното 
оборудване с нови.

Отговор на въпрос № 5 : Всички задължителни, препоръчителни и/или неотложни мерки, 
описани в техническия паспорт на сградата, които не попадат в икономически най- 
ефективният пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с който се постига клас на 
енергопотребление „С“ в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност 
на сгради (обн. ДВ, бр. 5 от 2005 г., загл. изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., бр. 27 от 2015 г., в сила 
от 15.07.2015 г .) , не се финансират.

Въпрос № 6 : В проекта (за Блок 27) не е описана вида на изпълнение на външната 
мазилка, моля да се уточни дали ще бъде влачена или драскана.

Отговор на въпрос № 6 : Бъдещото проектанско решение за финишното покритие на 
фасадните плоскости, част от инженеринга по ОП 1, ще определи конкретния вид на 
мазилката.
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Въпрос № 7 : „Включва ли финансирането на ОП1 (блок 27) разход на ток и вода, или те 
ще бъдат за сметка на живущите?”

Отговор на въпрос № 7 : В „ Националната програма за енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради “ не се предвижда финасиране на разходите за ток и вода.

С уважение,

НАТАЛИЯ С 
КМЕТ НА CO - Р
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