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Изх.№ 92-00-104 
гр.Приморско, 16.05.2017г.

ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА 
В ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗОП

С предмет: "Инженеринг за разширяване и модернизация на ПСОВ за агломерация 
Приморско - Китен", публикувана в РОП АОП с № 00872-2017-0009

На основание чл. 33 ал. 2 от ЗОП, във връзка с искане за разяснение от 
заинтересовано лице в законоустановения срок, Ви предоставяме следните разяснения:

Въпрос 1: В Указания за изготвяне на офертите, Раздел III Изисквания към 
участниците, пи 3.1 Икономическо и финансово състояние по отношение на 
Коефициента за обща ликвидност (К ол) е посочено, че съответствието с критериите по 
буква „в”) се доказва от участниците в обединението, съобразно разпределението на 
участието на лицата при изпълнение на проектирането и строителството, предвидено в 
договора за създаване на обединението.

1.1 .Моля уточнете, необходимо ли е доказване на съответствието с критериите по 
буква в) (Указания за изготвяне на офертите, Раздел III Изисквания към участниците, 
т. 3.1 Икономическо и финансово състояние) от даден партньор в обединението, ако 
съгласно договора за създаване на обединение същият носи отговорност само за 
доставките по договора?

\2.Моля уточнете, необходимо ли е доказване на съответствието с критериите по 
буква в) (Указания за изготвяне на офертите, Раздел III Изисквания към участниците, 
т. 3.1 Икономическо и финансово състояние) от посочен подизпълнител, ако същият ще 
предоставя услуги свързани само с доставките по договора?

О т г о в о р  1: При участие на обединения, които не са юридически лица, 
съответствието с критериите за подбор се доказва, съгласно чл. 59 ал. 6 от ЗОП, а именно: 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. Във връзка с това, в Раздел III 
Изисквания към участниците, т. 3.1 Икономическо и финансово състояние, от 
документацията за участие, същите следва да се доказват:

Съответствието с критериите по буква г): Участниците да имат застраховка 
"Професионална отговорност" в областта на строителството за вреди, причинени на други 
участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или
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бездействия при или по повод изпълнение на задълженията си, с покритие не по-малко от 
предвиденото в чл. 5, ал. 2 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в 
проектирането и строителството (обн., ДВ., бр.17 от 02.03.2004г.). За категорията, 
съответстваща на обекта на настоящата обществена поръчка за IV група, II категория 
строежи. Чуждестранните участници в процедурата еквивалентна застраховка съобразно 
законодателство на страната, където са установени, се доказва съобразно разпределението 
на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване 
на обединението, тоест лицата, които ще изпълняват проектиране и строителство, тъй като 
този вид застраховка се изисква от нормативен акт, а именно съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.

Съответствието с критериите по букви а), б) и в): Всеки участник в процедурата: а) 
трябва да е реализирал общ оборот (нетни приходи от продажби) за последните три 
приключили финансови години (2014г., 2015г. , 2016г.) в размер минимум 34 000 000 лв. 
(тридесет и четири милиона лева); б) трябва да е реализирал „оборот в сферата, попадаща в 
обхвата на поръчката" ( оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката е сума, равна на 
частта от нетните приходи от продажби, реализирана от дейност, попадащи в обхвата на 
обществената поръчка.) от строителство (ново строителство и/или основен ремонт, и/или 
реконструкция, и/или модернизация, и/или разширение, и/или рехабилитация на ПСОВ) за 
последните три приключили финансови години в размер минимум 17 000 000 лв. 
(седемнадесет милиона лева) и в) Участника трябва да е постигнал положително 
съотношение между активи и пасиви по Коефициент на обща ликвидност (К ол). Стойността 
на коефициентът за обща ликвидност на участника, следва да е не по-малко от 1,5 за 
последната приключила финансова година (2016 г.), се доказва от обединението участник, а 
не от всяко от лицата, включени в него.

Съгласно чл.66, ал.2 от ЗОП -  когато участникът предвижда използването на 
подизпълнители, същите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно 
дела вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за 
отстраняване от процедурата.

Въпрос 2: Моля уточнете, по отношение минималните изисквания на т 3.3.3. 
(Указания за изготвяне на офертите, Раздел III Изисквания към участниците, пи 3.3 
Технически и професионални способности): Участникът да прилага (има внедрени) 
системи за управление по смисъла на чл.63, ал.1, т. 10 и т. 11 от ЗОП,

1.1. Необходимо ли е доказване на съответствието с критериите от даден 
партньор в обединението, ако съгласно договора за създаване на обединение същият носи 
отговорност само за доставките по договора?

1.2. Моля уточнете, необходимо ли е доказване на съответствието с 
критериите от посочен подизпълнител, ако същият ще предоставя услуги свързани само с 
доставките по договора?

Отговор 2: Предвид поставеното от възложителя условие: Участникът да има 
внедрени Система за управление на качеството в областта на строителство на
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пречиствателни съоръжения по стандарт БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентна и 
Система за опазване на околната среда по стандарт ISO 14001:2004 или еквивалентна, то 
условието следва да се доказва от членовете на обединението, които ще извършват 
строителство.

Съгласно чл.66, ал.2 от ЗОП -  когато участникът предвижда използването на 
подизпълнители, същите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно 
дела вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за 
отстраняване от процедурата.
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