№ 26-00-104
Дата 28.09.2016г.
ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с постъпилo исканe за разяснения по документация за участие в
процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с
предмет: „Строително-ремонтни дейности в административната сграда на
Министерството на икономиката на ул. „Славянска” № 8“ и на основание чл.
189 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Ви уведомявам следното:
Въпрос: 1: В приложената документация към поръчката, в критерии за
подбор е записано, че участниците следва да представят:
Удостоверение за вписване в Камарата на строителите в България или
еквивалентен документ, в зависимост от държавата в която е установен участника за
обекти Първа група – първа до пета категория и/или за отделни видове строителни
и монтажни работи (СМР), посочени в Националната класификация на
икономическите дейности (НКИД), позиции 41 и 43 “Строителство”, в съответствие с
предвидените строителни дейности в количествено-стойностната сметка.
Съгласно ЗУТ предметът на обществената поръчка не попада в обекти Първа
група – първа категория. Освен това удостоверение за Първа група – първа
категория е абсолютно несъпоставимо с удостоверение за извършване на отделни
видове строителни и монтажни работи (СМР), посочени в Националната
класификация за икономическите дейности (НКИД), позиции 41 и 43 „Строителство“,
тък като за получаването на първото се искат изключително сериозни обороти и
обекти на сметката на която и да е фирма.
Моля Възложителят да уточни удостоверение от ЦПРС за коя група и
катергория строежи ще се изисква от участниците като минимално условие за
допустимост в обществената поръчка?

Отговор: В раздел II от документацията, Възложителят е посочил „Критерии
за подбор“:
„Годност (правоспособността) за упражняване на професионална
дейност.
„Участниците трябва да представят доказателство за правоспособност за
упражняване на професионалната дейност за изпълнение на обекта на обществената
поръчка, във връзка с чл. 60, ал. 1 от ЗОП, като представят: Удостоверение за
вписване в Камарата на строителите в България или еквивалентен документ, в
зависимост от държавата в която е установен участника за обекти Първа група –
първа до пета категория и/или за отделни видове строителни и монтажни работи
(СМР), посочени в Националната класификация на икономическите дейности (НКИД),
позиции 41 и 43 “Строителство”, в съответствие с предвидените строителни дейности
в количествено-стойностната сметка.“
Записът и/или достатъчно ясно разяснява условието, че всеки участник може
да докаже правоспособност за упражняване на професионалната дейност, ако
представи Удостоверение за вписване в Камарата на строителите в България за
обекти Първа група – първа до пета категория и/или за отделни видове строителни
и монтажни работи (СМР), посочени в Националната класификация на
икономическите дейности (НКИД), позиции 41 и 43 “Строителство”, в съответствие с
предвидените строителни дейности в количествено-стойностната сметка.
Достатъчно е представяне от участниците само на удостоверение за отделни
видове строителни и монтажни работи (СМР), посочени в Националната
класификация на икономическите дейности (НКИД), позиции 41 и 43 “Строителство”,
в съответствие с предвидените строителни дейности в количествено-стойностните
сметки.
Минималното условие за допустимост в обществената поръчка е представяне
на едно от следните удостоверения, издадени от ЦПРС:
1. Първа група – първа категория
2. Първа група – втора категория
3. Първа група – трета категория
4. Първа група – четвърта категория
5. Първа група – пета категория
6. Самостоятелна група - отделни видове строителни и монтажни работи (СМР),
посочени в Националната класификация на икономическите дейности (НКИД),
позиции 41 и 43 “Строителство”, в съответствие с предвидените строителни
дейности в количествено-стойностните сметки.
Въпрос: 2: В указанията за попълване на техническото предложение е
посочено, че:
За основните строителни материали, посочени от Възложителя, за които има
влезли в сила хармонизирани технически спецификации, хармонизирани стандарти
или издадена европейска техническа оценка – ЕТО (материали серийно
производство), участникът следва да представи в техническото предложение
документи, даказващи изпълнението на основните изисквания към строежите по
отношение съществените им характеристики, съгласно изискванията на Регламент
(ЕС) 305/2011 и отговарят ли на българските национални изисквания, определени в
чл. 8, ал. 1 от Наредбата (сертификати, декларации за съответствие или др.
документи доказващи качествата на материалите)

2.1. Моля възложителят да уточни как точно се очаква акустична ламперия от
дървени профили да притежава сертификат за пожароустойчивост? Няма как да не се
добави и факта, че по новите наредби за пожарна безопасност в обществените
сгради лампериите от дървен материал са забранени.
Отговор: В проекта на залата е предвидена акустична ламперия, която се
изгражда на място с конструкция от метални профили, минерална вата и дървени
профили 20х80мм, дъб. С цел осигуряване на огнеустойчивост на елементите,
металните профили и дървените профили трябва да бъдат обработени със специална
огнезащитна боя. След окончателното изграждане Изпълнителят ще трябва да
представи сертификат или удостоверение /писмо/ от Главна дирекция "Пожарна
безопасност и защита на населението", че акустичната ламперия отговаря на
противопожарните норми.
2.2. В документацията към обществената поръчка е записано, че:
Всеки

участник

задължително

представя

ТЕХНИЧЕСКО

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

/Приложение образец/, което да съдържа подробна информация за основните
материали, съгласно

изискванията в раздел II. Към техническото предложение се

прилагат проспекти и фирмени
каталози, както и сертификати за качество за всички предложени материали от
„Технически изисквания към основните материали“.
Само че тъй като почти всички от посочените от Възложителя основни
материали са изделия, които са съвкупност от други материали, т.е. за тях не
съществува готова декларация за съответствие или сертификат, моля Възложителят
да уточни ще приеме ли като доказателство за качество едно и/или повече от
изброените:
2.2.1. декларация за съответствие на отделен материал/компонент
2.2.2. техническа карта на отделен материал/компонент
2.2.3. извадка от каталог (или брошура) с достатъчно подробно описание на даден
материал/компонент?
Отговор: В документацията Възложителят е поставил указания:
В документацията, раздел IV. Технически спецификации, Б. Условия за
изпълнение и технически изисквания към материали, ІІ. Технически изисквания, е
предвидено, че всеки участник задължително представя ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
/Приложение образец/, което да съдържа подробна информация за основните
материали, съгласно

изискванията в раздел II. Към техническото предложение се

прилагат проспекти и фирмени каталози, както и сертификати за качество за всички
предложени материали от „Технически изисквания към основните материали“.

На стр. 10 в документацията, Възложителят е поставил условие да се
представи информация за основните строителни материали, за които има влезли в
сила хармонизирани технически спецификации, хармонизирани стандарти или
издадена европейска техническа оценка – ЕТО (материали серийно производство) и
участникът

да

представи

в

техническото

предложение

документи,

даказващи

изпълнението на основните изисквания към строежите по отношение съществените
им характеристики, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 305/2011 и отговарят
ли на българските национални изисквания, определени в чл. 8, ал. 1 от Наредбата
(сертификати, декларации за съответствие или др. документи, доказващи качествата
на материалите).
С Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на
строителни продукти в строежите на Република България са определени условията и
редът за влагане на строителните продукти в строежите на Република България.
Възложителят ще приеме като доказателство за качество на материалите
всички документи, отговарящи на изискванията, определени в чл. 8, ал. 1 от Наредба
№ РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни
продукти

в

строежите

на

Република

България

(сертификати,

декларации

съответствие или др. документи, доказващи качествата на материалите).
ВЪЗЛОЖИТЕЛ

БОЖИДАР ЛУКАРСКИ
Министър на икономиката

за

