
Дата: 09.05.2018 г. 

 

РАЗЯСНЕНИЯ 

 

 До  

 Участниците и всички заинтересовани лица в процедура възлагана по реда 

на ЗОП – публично състезание,  с предмет:  

  
 „Реставрация и реновиране на Градска художествена галерия – Пловдив“  

 

Относно: Писмени разяснения по смисъла на чл.180, ал.1 и ал.2  от ЗОП 

  

 

Уважаеми г-жи и г-да,  

На 07.05.2018 г. са постъпили въпроси от заинтересовано лице за даване на 

разяснения по документацията на гореописаната процедура – публично 

състезание: 

 

Въпрос №1: 

Моля Възложителят да уточни дали при изготвяне на анализи на единични цени 

можем да ползваме фирмени норми на база опита ни? 

 Отговор  

Всеки участник сам преценява по какъв начин да изготви своите анализи, в т.ч. и 

да ползва фирмени норми. 

 

 

Въпрос №2: 

Ще приеме ли Възложителят за сходен или идентичен обект, сграда – паметник  

на културата от местно значение?  

 Отговор  

Сградата, обект на поръчката  е със статут на архитектурно-строителна 

недвижима културна ценност от новото време категория "местно значение", 

така че Възложителят приема за сходен или идентичен обект сграда – паметник  

на културата от местно значение  

 

Въпрос №3: 

С какъв документ се доказва професионалния опит на експертите, които 

подлежат на оценка?  

 Отговор  

Съобразно изискванията на одобрената документация: „Към предложението за 

изпълнение на поръчката следва да се представят и документи към настоящото 

предложение за изпълнение на поръчката, доказващи образованието, 

правоспособността, квалификацията, общ професионален опит и участието в 

определен брой договори/услуги/проекти/дейности на всеки един от посочените 

експерти. Приложените документи ще бъдат използвани за прилагане на 

методиката“. Във връзка с посоченото, участниците могат да представят: 

автобиографии, копия от дипломи, копия от сертификати, договори за сходни 

дейности, референции/удостоверения за добро изпълнение, валидно удостоверение 

за вписване в публичния регистър на МК по чл. 165 от ЗКН, копия от трудови 



книжки, копия от служебни книжки, копия от осигурителни книжки, както и  

други документи по-тяхна преценка, с които по безспорен начин се доказват 

посочените от участника данни в техническото предложение. 

 

Въпрос №4: 

С какъв документ се доказва участието на експертите в сходни или идентични с 

предмета на поръчката обекти? 

 Отговор  

Съобразно изискванията на одобрената документация: „Към предложението за 

изпълнение на поръчката следва да се представят и документи към настоящото 

предложение за изпълнение на поръчката, доказващи образованието, 

правоспособността, квалификацията, общ професионален опит и участието в 

определен брой договори/услуги/проекти/дейности на всеки един от посочените 

експерти. Приложените документи ще бъдат използвани за прилагане на 

методиката“. Във връзка с посоченото, участниците могат да представят: 

договори за сходни дейности, референции/удостоверения за добро изпълнение,  

както и други документи по-тяхна преценка, с които по безспорен начин се 

доказват посочените от участника данни в техническото предложение. 

 

Въпрос №5: 

Ще приеме ли Възложителят за доказване на опит на експертите, референции от 

участник в строителството? 

 Отговор  

Възложителят ще приеме референции, които доказват опита на експертите, 

оформени по правилата на ЗОП в т.ч. и  от участник в строителството 

 

Въпрос №6: 

Към техническото си предложение участниците следва да предоставят подробен 

линеен график за изпълнение на дейностите. Моля Възложителят да уточни  с 

какво съдържание и под каква форма да бъде изготвен подробният график? 

Отговор  

Към момента няма нормативен документ, който да определя изискванията  за 

линеен график.  Участниците сами преценяват в какъв вид да предоставят 

линейния график. Същият следва да е съобразен и да отговаря на техническата 

документация и техническото предложение на участника. 

 

Въпрос №7: 

Моля Възложителят да уточни  какъв е максималният срок за изпълнение на 

поръчката, респективно минималният срок? 

Отговор  

Възложителят не е заложил максимален и/или минимален срок за изпълнение на 

поръчката. Всеки участник е свободен сам да прецени и да предложи срок, който да 

е съобразен с видовете дейности на обекта.  

 

 

 

 

        С  Уважение,    …………………..                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                   Директор – Красимир Линков  
/подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/ 


