
РАЗЯСНЕНИЯ  

по  обществена поръчка с предмет „Смяна на дограма в сградата на Национален Институт 

по Геофизика, Геодезия и География към Българската Академия на Науките – Научен 

комплекс IV км, Блок 3, сутерен, 2, 3 и 4-ти етажи“ 

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

на основание чл.189 от ЗОП ивъв връзка с постъпило искане за разяснение по 

документацията за участие в обществена поръчка с предмет „Смяна на дограма в сградата 

на Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География към Българската Академия 

на Науките – Научен комплекс IV км, Блок 3, сутерен, 2, 3 и 4-ти етажи“, поясняваме 

следното: 

Въпрос №1: Съгласно последните промени в ЗУТ от 01.03.2019 г.  вече само 

строежи до 100 кв. м могат да бъдат изпълнявани от фирми, които не са регистрирани в 

Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) .   

Сградата на НИГГГ към БАН със сигурност е над 100 кв.м . Съгласно приложената 

обява обаче, Възложителят не поставя изискване към участниците относно годността 

(правоспособността) за упражняване на професионална дейност .т.е. влиза се в 

противоречие със ЗУТ.  

 Моля Възложителят да уточни дали има изискване към участниците относно 

годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност и ако да, какво е 

то? 

Отговор: Възложителя не ее поставил изискване към участниците, което се отнася 

до годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност. 

 

Въпрос №2: В обявата на Възложителя, в т.3- Изисквания относно техническите 

възможности и/или квалификация за изпълнение на обществената поръчка няма посочени 

изисквания за изпълнение на сходно строителство, както и за прилагане на системи за 

управление на качеството и системи или стандарти за опазване на околната среда , както е 

посочено в чл. 63, ал.1 от ЗОП.   

Моля Възложителят да уточни дали дали има други изисквания относно 

техническите възможности и/или квалификация за изпълнение на обществената поръчка 

освен тези за ръководния състав? 

Отговор: В обявата за събиране на оферти и в указанията за участие Възложителят в 

рамките на оперативната си самостоятелност е определил изискванията към участниците. 

 



Въпрос №3: В техническото задание на Възложителя са посочени търговски марки и 

модели на обков,  уплътнения и система на крилата, както и конкретни широчини на 

крилата на прозорците и касата, което е дискриминиращо условие  и е забранено в ЗОП. 

Отговор: Към всяка употреба в текста на стандарт, спецификация, техническо 

одобрение или друга техническа референция, както и на конкретен модел, източник, 

процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство по смисъла на чл. 48, ал. 

2 и чл. 49, ал. 2 от ЗОП, ако изрично не е указано друго, следва автоматично да се счита за 

добавено „или еквивалент“. 

 

За възложителя:  

                     (Подписа е заличен на основание чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД) 

/доц. д-р Петя Трифонова-Русинова – упълномощена, съгл. Зап.№01-32/25.02.2020г./ 

 

 


