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Изх. № 92-00-96/09.05.2012г.

ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ КАНДИДАТИ

Относно: Обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на вътрешна водопроводна
мрежа и външен довеждащ водопровод – гр. Брусарци и Реконструкция вътрешна
водопроводна мрежа І етап и Хидрофорна станция с. Крива Бара”.

Уважаеми господа,
На 08.05.2012г. е постъпило запитване от участник, закупил тръжна документация, със
следните въпроси:
Въпрос:
„В минималните изисквания за техническите възможности и квалификация на
участниците е записано: „В случай, че участникът участва като обединение или
консорциум, който не е юридическо лице, се прилага чл. 25, ал. 8 от ЗОП, при следните
правила: Партньор в обединението, който съгласно разпределението на участието
при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на
обединението, ще изпълнява дейност по строителство, следва да разполага с всички
изискуеми сертификати.
Това изискване само за документ за вписване в ЦПРС за съответната група и категория
ли се отнася или и за изброените преди него сертификати? (и по-специално отнася ли се
за SA 8000:2008 или еквивалентен)?
В случай на консорциум между две фирми, от които само едната притежава сертификат
SA 8000:2008 могат ли и двете фирми да изпълняват СМР, ако отговарят на всички
останали изисквания?”
Отговор:
Съгласно обявените от възложителя условия, 2. Минимални технически възможности
и квалификация на участниците, т. 2.8, ясно и недвусмислено е указано, че ако
някой от партньорите в обединението ще извършва дейност по строителство, то
той следва да разполага с всички изискуеми сертификати. Съгласно по-горната т.
2.7 е налице изискване и за внедрена система за управление за социалната отговорност
съгласно стандарта SA 8000:2008 или еквивалентен. Това изискване се доказва със
сертификат за въведена система за управление за социална отговорност SA 8000:2008
или еквивалентен. При така поставеното изискване, ако в консорциум от две фирми и
двете ще изпълняват СМР, то и двамата партньори следва да разполагат с горепосочения
сертификат или еквивалентен. В случай, че партньор няма да изпълнява СМР,
сертификатът не е необходим.

Въпрос:
„Какви са таксите на куб. м. за депониране на строителни отпадъци и на земни маси на
предвидените депа/сметища?”
Отговор:
Съответното запитване не представлява въпрос по разяснение на документацията. Всяко
заинтересовано лице може да получи отговор на въпроси, които не представляват
разяснения по документацията, като се свърже с лицата, указани в обявлението.

С уважение,
НАТАША МИХАЙЛОВА
Кмет на Община Брусарци

Изготвил:
Цветелина Бориславова Георгиева
Мл. Експерт “Информационно Обслужване и Обществени Поръчки”

