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ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРИСОВАНИ 

  

 ОТНОСНО: ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ 

ПРОЕКТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ВЪРХУ СТРОИТЕЛНИТЕ И МОНТАЖНИ 

РАБОТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБНОВЯВАНЕТО ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА 

МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ”, по обособени 

позиции. 

 

 

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

 На основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки Ви предоставаме следните 

разяснения по постъпил въпрос във връзка с провеждането на открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА 

ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ВЪРХУ 

СТРОИТЕЛНИТЕ И МОНТАЖНИ РАБОТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБНОВЯВАНЕТО ЗА ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

„НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ 

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ”, по обособени позиции, с уникален номер на поръчката в регистъра на 

обществените поръчки в АОП: 00188-2015-0008 

 

ВЪПРОС № 1 

 Съгласно документацията за горепосочената обществена поръчка в Раздел VIII – Необходими 

документи  - Моля,  да уточните: 

1.  в списъка по Образец 13, следва ли да се изброят всички правоспособни физически лица от 

списъка, който е неразделна част от Лиценза или само Ключовите експерти, които участникът ще 

използва за изпълнението на поръчката / по преценка на изпълнителя, понеже в обявлението е посочено - 

персонал, който отговаря за изпълнението на услугата 

2. необходимо ли е всички лица от списъка, който е неразделна част от лиценза, да подпишат 

Образец 14 или само ключовите експерти, които изпълнителят ще използва при изпълнение на поръчката 

 

   ОТГОВОР:  Възложителят ще допусне всички участници, които отговарят на предварителните 

одобрени от него условия.     

 

 1. Образец 13 участниците посочват всички правоспособни физически лица, който са включени 

като Ключови експерти в екипа за изпълнение на обществената поръчка. Предвид факта, че тези лица 

могат да бъдат външни експерти, а не нает персонал по трудови правоотношения, в Обявлението е 

отбелязано „не“ 

 

 2. Образец 14 само ключовите експерти, които изпълнителят ще използва при изпълнение на 

поръчката 

 

 

С уважение, 

 

инж. ПЕНКА ГАНЕВА 

КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ 
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