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ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

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, е уникален № в АОП 01272-2016-001

УВАЖАЕМИ ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ,

На 04.11.2016г. постъпиха въпроси за разяснение, от гореописаната обществена 
поръчка, както следва :

Въпрос № 1 : „В раздел „Критерии за подбор", „Технически възможности и
квалификации", за обособени позиции от 1 до б, т. 10.5 от документацията за участие е 
отбелязано, че: „Участникът трябва да разполага с инженерно - технически персонал за 
изпълнение на поръчката, включващ най-малко" - посочени са минималният екип 
технически лица за изпълнение на проектирането /т. 10.5.1/ и минималният екип технически 
лица за изпълнение на строителството /т. 10.5.2/ с определена професионална 
квалификации.

Моля Възложителят да уточни, дали е възможно едно и едно и също лице, притежаващо 
съответните квалификации и сертификати, да съвместява повече от една от дейностите в 
Обществената поръчка (напр, Проектант по част ПБЗ, Пожарна безопасност и План за 
управление на строителните отпадъци да бъде едно лице, притежаващо съответните 
изискани квалификации)?

Отговор № 1 : Да, възможно е едно и също лице, притежаващо съответните квалификации 
и сертификати да съвместява повече от една проектантски дейности.

Въпрос № 2 : Моля Възложителят да уточни, дали е възможно лице, посочсно в екипа от 
проектанти, да бъде посочено на определена позиция в екипа за изпълнение на 
строителството (напр. Проектант по част Конструкции да бъде посочен за специалист за 
контрол по качеството)?

Отговор № 2 : Да, възможно е едно и също лице да участва в екипа от проектанти и в 
екипа по изпълнение на строителството -  за контрол по качеството. В техническата 
документация в т. 10.5.2 има уточнения относно изпълнение на строителството, а именно:
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„Специалист за контрол по качеството/отговорник по качеството: Висше образов. с 
професионална квалификация "строителен инженер" или еквивалентна. Правоспособност за 
контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в 
строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или 
еквивалент.”

Въпрос № 3 : В раздел Технически възможности и квалификации. Възложителят е
записал „При определяне на минималните технически изисквания по отношение на т. 
10.5.1 и т. 10.5.2. моля да бъдат съобразени всички от инженерно - техническият 
персонал чаегн далн отговарят начастите за конкретният обект!!!!”. Моля 
Възложителят да уточни, дали ако при подготовката на документацията за участие за 
определена обособена позиция не е предвидена дейност, за която е необходим експерт от 
посоченият списък /например инженер Част ВиК /, необходимо ли е участникът 
задължително да го има на разположение и да го декларира в списъка с експерти, или може 
да не бъде деклариран такъв проектант?

Отговор № 3 : В процеса на изготвяне на работния проект се изясняват подробностите по 
изпълнение на СМР, предвидени в доклада за енергийното обследване и в техническия 
паспорт. Независимо, че в случай, че не са засегнати някои от задължителните части по РП, 
(например част ВиК) по предвидените мерки, следва да има становище по съответната част 
и следоватебно е необходим проектант -  квалифициран специалист по тази част.

Въпрос № 4 : „В Доклада за енергийна ефективност на Блок. №27А, са изброени мерките 
за енергоспестяване:”

Въпрос № 4 : А. Мярка за енергоспестяване В: Топлннно изолиране на покрив - не е
описано дали ще се подменя хидроизолационното покритие на покрива, прилежащите 
обшивки и отводнителните трасета в подпокривното пространство, необходимо ли е 
участникът да предвиди такъв вид дейности?

Отговор № 4 : А. На стр. 5 в техническата документация са описани допустимите 
дейности за финансиране, в това число : обновяване на общите части на многофамилните 
жилищни сгради (ремонт на покрив, фасада, освежаване на стълбищна клетка и др.).
Всички СМР свързани с основното обновяване на покрива на сградата, следва да бъдат 
предвидени в офертата.

Въпрос № 4 : В. Препоръчителна мярка 1: Ремонт на електроинсталация в общите 
части и въвеждане на енергоспестяващо осветление - не описано дали ще се подменят 
трасетата на електрическата инсталация, необходимо ли е участникът да предвиди такъв 
вид дейност?

Отговор № 4 : В. На страница 78 в Доклада за енергийна ефективност на блок 27 А, като 
препоръчителна мярка е предвидено подмяна на осветителните тела в общите части с 
енергоспестяващи такива. Подмяната на трасетата на електрическата инсталация не е 
нито в допустимите дейности за финансиране, нито в препоръчителните мерки за 
енергийна ефективност.

Въпрос № 4 : С. В проекта не е описана подмяната на мълниезащитната инсталация, 
предвидено ли е монтаж на нова?

Отговор № 4 : С. Не са предвидени средства за изпълнение на мълниезащитна инсталация. 

Въпрос № 4 : D. В проекта не е описана подмяната на прилежащи настилки, предвидено



ли е преработка на прилежащите настилки към обекта?

Отговор № 4 : D. Въпросът е неясно зададен, тъй като не става дума за кои точно 
настилки се отнася. Ако се отнася за настилките от вертикалната планировка около блока, 
то това касае конструктивното становище в работното проектиране, изготвено в зависимост 
от действителното състояние на блока. В случай, че има обосновани предписания от 
инженер -  конструктор за възстановяване на разрушени външни настилки, които ще 
въздействат неблагоприятно върху основите на блока, то попадаме в съпътстващи СМР за 
възстановяване на общите части на блока.

Въпрос № 4 : Е. В проектанта документация не е оказано какво ще се изпълнява като 
завършек на откритите тераси, необходимо ли е да предвидим монтажа на завършващи 
шапки за предпазване на фасадната мазилка?

Отговор № 4 : Е. Да, необходимо е да се предвидят такива монтажни работи. Това е 
част от проектантско решение, подкрепено с детайл относно завършека на фасадните 
мазилки и при откритите тераси.
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