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Разяснение 1

До:
От:
Тел:

Всички
фирми
изтеглили
документацията
за
участие
и
приложенията към нея по процедура
ТТ001889
Елена Петкова
02/81 22 560

Дата:

09.12.2019 г.

Факс:

02/81 22 588

Разяснение по процедура с номер ТТ001889 и предмет Извършване на аварийни
ремонти свързани с поддръжка на канализационни мрежи и съоръжения към
тях, експлоатирани от „Софийска вода" АД, както и изграждане на нови сградни
канализационни отклонения (СКО).
Във връзка с постъпил въпрос по документацията за участие в процедурата, прилагаме
следното разяснение:
Въпрос 1:
1.
В т.15.2.1.2 е посочено, че изисквания за доказване съответствието с критериите
за опит „Списък с успешно изпълнени и завършени за периода обхващащ предходните 5
години, считано от датата на подаване на офертата за участие улични канали и/или......"
се посочва в Част IV, раздел В, т.1а} от ЕЕДОП. Предвид обстоятелството, че е
необходимо подробно да се опишат голям брой обекти, моля за разяснение допустимо ли
е Списъкът да се представи като Приложение към ЕЕДОП, а в ЕЕДОП да се попълнят
обобщените стойности и съответно да има препращане към Списъка с обектите?
2.
В случай, че Възложителят допуска Списъкът да се представи като приложение
към ЕЕДОП, на какъв носител следва да е представен - на хартиен или в PDF формат,
подписан с електронен подпис?
Отговор на въпрос 1:
1.
Списъкът с успешно изпълненото и завършено от участника за последните 5
години, считано от датата на подаване на офертата, идентично или сходно с предмета на
поръчката строителство се посочва в Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: технически
и професионални способности, т. 1 а) от ЕЕДОП.
В случай, че не е възможно списъкът физически да бъде поместен в ЕЕДОП е допустимо
да бъде представен в приложение към него, като това обстоятелство следва да е
посочено на съответното място в ЕЕДОП.
2.
Списъкът следва да се представи като приложение към ЕЕДОП, в PDF формат,
подписан с квалифициран електронен подпис на задълженото/ите лице/а по чл. 54, ал.2
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