
ДАТА: 26.09.2018 Г. 

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА! 

                
По повод постъпило искане вх.№ АСД-16-1#1/25.09.2018 г. за разяснения  по условията 

на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: 
„Изпълнение на предварителни (прединвестиционни) проучвания за обект: “Водоснабдителна 
система за водоснабдяване на гр. Пловдив и населени места от област Пловдив от каскада 
„Доспат-Въча“, рег.№ 00799-2018-0001 в регистъра на АОП, уточнявам следното: 

1.Относно искане за разяснение на изискване за технически и професионални 
възможности, а именно „изпълнена минимум 1 (една) услуга/обект“ дали включва в 
съдържанието си  „проектиране“ и/или „извършване на предварителни (прединвестиционни) 
проучвания“. 

Отговор: 
Изискването „изпълнена минимум 1 (една) услуга/обект“ включва „проектиране“ и/или 

„извършване на предварителни (прединвестиционни) проучвания“, тъй като възложителят в 
т.3.4. „Предмет на техническото задание и дефиниране на поръчката“ от указанията за участие, 
е включил и „изготвяне на задание за следващите фази на проектиране – идеен проект, 
генерален план и подробни устройствени планове за площадкови и линейни обекти, съгласно 
нормативната уредба в сферата на водоснабдяването“ – виж стр.5 от указанията за участие. 

Участниците следва да се ръководят от разписаното правило на стр.29 от указанията за 
участие, че в случай на идентифициране на несъответствия в документацията за участие, 
приоритетно се прилагат: Обявление, Решение, Указания за участие, техническа спецификация, 
Проект на договор, Образци.  
               2.Относно искане за разяснение на понятието „сходен предмет“, тъй като легално 
определение в документацията  за участие, дали под „изпълнена услуга със сходен предмет“ 
възложителят включва и  ще приеме проектирането на водоснабдителна система на 
населени места в част „Работен проект“. 

Отговор:  
Възложителят съзнателно не е дефинирал понятието „сходен предмет“ , за да не създава 

излишни утежняващи ограничения за участниците, които ограничения биха могли да накърнят 
принципите на равнопоставеност и недопускане на дискриминация, свободна конкуренция, 
пропорционалност, публичност и прозрачност –чл.2, ал.1 от ЗОП.  Ето защо под „сходен предмет“  
с предмета на обществената поръчка следва да се разбира: услуги/ обекти в областта на 
хидроинженерството като проектиране и/или извършване на предварителни 
(прединвестиционни) проучвания, без ограничения в обема им, работния капацитет или вида на 
населените места. 

3.Относно  искането за разяснение  на  израза „публични регистри, в които се съдържа 
информация за предоставените услуги“ . 

Отговор:  
Под израза „публични регистри, в които се съдържа информация за предоставените 

услуги“ възложителят е имал предвид общодостъпни списъци, указатели, справочници, 
независимо дали са на хартиен или електронен носител, предвид указанието, че в процедурата 
участник може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или 
техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услуги 
съгласно законодателството на държавата, в която е установено, които отговарят на условията, 
посочени в ЗОП и предварително обявените изисквания на възложителя в обявлението  и 
документацията за участие в процедурата. В този смисъл не е налице несъответствие със 
заложеното в чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП. 

 
                                                                                                    
                                                                                                                                             УТВЪРЖДАВАМ:/П/ 
                                                                                                                                           ЗДРАВКО ДИМИТРОВ                                  

                                                                                               ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 

 
  


