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ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

ОТНОСНО: Разяснение по повод постъпило искане по чл. 33 от ЗОП, във връзка с провеждане 
на обществена поръчка по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет:„Текущ ремонт в 
лабораторен комплекс на Агробиоинститут, югоизточно крило, четвърти етаж на сграда на бул. 
"Драган Цанков" 8 по проект BG05M2OP001-1.002-0012-C01". 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ и ГОСПОДА, 

 На електронния адрес, посочен за връзка в обявата за обществена поръчка на 
Агробиоинститут (АБИ), на 30.08.2018 г. е постъпило искане за разяснение по условията на 
обществената поръчка на основание чл. 33 от ЗОП. 

Искане за допълнителни разяснения: 

Въпрос № 1.  Във връзка с т. 3.5.1 от т. III.1.3) Технически и професионални възможности, 
Възложителят има изискване участникът да е изпълнил през последните 3 години, считано от датата 
на подаване на офертата поне една дейност идентична или сходна с тази на поръчката. Допустимо 
ли е участникът да използва подизпълнител и да се позове на опита на подизпълнителя, отговарящ 
на зададените критерии, поради невъзможността да отговорим самостоятелно на всички изпълнени 
дейности, зададени като критерии? Както и може ли да се позовем на изпълнени обекти от фирма 
"Г", която е собственик на фирма "К" и които са възложени за изпълнение от "К" на "Г"? 
Въпрос №2. Във връзка с т. 3.5.2 от т. III.1.3) Технически и професионални възможности, 
Възложителят има изискване участникът да разполага с необходимия брой технически лица за 
изпълнението на обекта. Възможно ли е ние от "К" да се позовем на технически лица, които 
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изпълняват изискваните длъжности във фирма "Г", която е собственик на фирма "К" и ако да, 
необходимо ли е да се попълва ЕЕДОП за всяко едно от лицата? 

 
РАЗЯСНЕНИЯ: 
На въпрос 1.: Възложителят уточнява, че в случай, че участникът предвижда участието на 

подизпълнител при изпълнение на обществената поръчка, последния, по силата на чл. 66, ал. 2 от 
ЗОП, на собствено основание и наред с участника, следва да отговаря на съответните критерии за 
подбор, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълнява, съответно съгласно ал. 2 на чл. 
67 от ЗОП, посочва информация за това в отделен ЕЕДОП.  

В случай че участникът възнамерява да използва подизпълнители, той посочва в офертата 
подизпълнителите, вида и дела от поръчката, който ще изпълняват. В този случай те трябва да 
представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.  

Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че 
ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.  

Подизпълнителите трябва да отговарят на изискванията към личното състояние на участниците 
и на съответните критерии за подбор, съобразно вида и дела на поръчката, които ще изпълняват. 

Възложителят изисква от участника да замени подизпълнител, който не отговаря на някое от 
условията по предходната точка. 

Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на 
договора за обществена поръчка е на изпълнителя. 

 
2.На въпрос 2 

Съгласно чл. 67, ал. 2 от ЗОП и т. 3.5.2. от РАЗДЕЛ III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 
УЧАСТНИЦИТЕ на документацията за участие, участникът трябва да разполага с необходимия 
брой технически лица и/или организации, включени или не в структурата му, включително такива, 
които отговарят за контрола на качеството, включително лицата, които ще изпълняват 
строителството. 

По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат 
да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или 
опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта 
от поръчката, за която е необходим този капацитет.  

 При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез 
представяне на ЕЕДОП. Необходимата информацията за доказване на изискването се посочва в 
приложните полета на Част IV, раздел В от ЕЕДОП. 
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Всеки участник трябва да представи ЕЕДОП за участника в съответствие с изискванията на 
ЗОП и условията на Възложителя, а когато е приложимо - ЕЕДОП за всеки от участниците в 
обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси 
ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката. В тези случаи подаването на ЕЕДОП от 
съответните лица се счита за съгласие за участие в процедурата. 

 

………………………………….. 

Проф. дбн Иван  Атанасов   
     /Директор на АБИ/ 

http://www.eufunds.bg/

	ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

