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Изх. № 2880/30.08. 2018г.
ДО
ИНЖ. ГЕОРГИ СЛАВЧЕВ ГРИГОРОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „ПЪТИЩА“ АД
УЛ. „ПАЛАМАРА“ № 3, ОФИС 2
9700, ГР. ШУМЕН

УВЕДОМЛЕНИЕ
ПО ЧЛ. 61, Т. 5 ОТ ППЗОП
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГРИГОРОВ,
На основание чл. 61, т. 5 от ППЗОП, Ви уведомявам, че комисията имаща за задача да
разгледа, оцени и класира подадените оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет: „Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улични настилки на улици и
части /участъци/ от тях на територията на гр. Смядово – 2018г.“, констатира следните
непълноти в представения еЕЕДОП, както следва:
Част IV: Критерии за подбор, Раздел А Годност, въпрос: Икономическият оператор е
вписан в съответните професионални регистри в държавата членка на установяване, посочени в
приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възможно е по отношение на икономическите
оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в същото
приложение е даден положителен отговор „да“, като в уточнителният въпрос Тази информация
достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?
е даден отговор „не“.
В случаят след служебна проверка се констатира, че участника е вписан в ЦПРС за
изпълнението на строежи от ІI група, ІІІ категория, съгласно Правилника за реда за вписване и
водене на Централния професионален регистър на строителя, но съгласно обявените условия
посочени в документацията за участие тези обстоятелства следва да се декларират в част ІV:
„Критерии за подбор”, раздел А: Годност , в еЕЕДОП, каквото позоваване в случаят липсва.
С оглед на това, комисията счита, че участника следва на уточнителният въпрос да даде
отговор „да“ и да посочи номера на притежаваното удостоверение за вписване в ЦПРС, както и
номера на талона по чл. 23, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния
професионален регистър на строителя, както и информация за публичният достъп до регистъра.
Част IV: Критерии за подбор, Раздел Б Икономическо и финансово състояние, въпрос:
Застрахователна полица за риск „професионална отговорност“ е посочено наличието на
застраховка покриваща риска професионална отговорност, но не е посочен срокът на валидност на
същата както и издателят на застраховката. Представена е декларация за удължаване на срокът на
действие на същата при евентуалното и изтичане.
Съгласно предварително обявените условия заложени в документацията за участие
Застраховката по чл. 171 от ЗУТ трябва да е в сила към момента на отварянето на офертата.
В тази връзка комисията счита, че участникът следва да даде положителен отговор на
уточнителен въпрос: „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в
държава — членка на ЕС?“ и в тази част да посочи номера на полицата, периода на застраховката,
застрахователят и информация за ел. достъп до застрахователната компания.

Част IV: Критерии за подбор, Раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за
екологично управление на въпрос: „Икономическият оператор ще може ли да представи
сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря
на стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за достъпност за хора с
увреждания?“ - е даден отговор „да“.
В уточнителния въпрос: „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база
данни в държава — членка на ЕС?“ - е даден отговор „не“.
Съгласно обявените условия заложени в документацията за участие, участниците в
процедурата следва да притежават валиден сертификат за внедрена система за управление на
качество ISO 9001:2008 или ISO 9001:2015 с обхват на дейност, строителство или еквивалент, като
посочената информация следва да се декларира в еЕЕДОП.
В тази връзка комисията счита, че участникът следва в уточнителния въпрос да даде
положителен отговор и да посочи вида на сертификата, неговият обхват, периодът на валидност и
издателят на същия.
Част IV: Критерии за подбор, Раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за
екологично управление на въпрос: „Икономическият оператор ще може ли да представи
сертификати, изготвени от независими органи, доказващи, че икономическият оператор отговаря
на задължителните стандарти или системи за екологично управление?“ - е даден отговор „да“.
В уточнителният въпрос: „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база
данни в държава — членка на ЕС?“ - е даден отговор „не“.
Съгласно обявените условия заложени в документацията за участие, участниците в
процедурата следва да притежават валиден сертификат за система за управление на околната
среда ISO 14001:2004 или ISO 14001:2015 с обхват на дейност, строителство или еквивалент, като
посочената информация следва да се декларира в еЕЕДОП.
В тази връзка комисията счита, че участникът следва в уточнителния въпрос да даде
положителен отговор и да посочи вида на сертификата, неговият обхват, периодът на валидност и
издателят на същия.
С оглед на изложеното по-горе на основание чл. 61, ал. 5 от ППЗОП, Вие следва в срок до 5
работни дни, считано от датата на получаване на настоящото уведомление да представите
допълнително нов еЕЕДОП, в който да отстраните констатираните от комисията и подробно
описани по-горе несъответствия.

С уважение,

Заличено на осн. чл.42,ал.5 от ЗОП във
връзка с чл.2 от ЗЗЛД

ДИМИТРИНА МАРИНОВА
Началник отдел РРЕХДМД в Общинска администрация, гр. Смядово
(Председател на комисията назначена
със Заповед № 417/21.08.2018 г.
на Кмета на Община Смядово)

