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НА ВНИМАНИЕТО НА :

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена
поръчка чрез публична

покана

с предмет : „ Одит на

проект „ Повишаване

на

институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие с цел
предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната
ефективност" по Оперативна програма „ Развитие на конкурентоспособността на
българската

икономика " 2007-2013,

съфинансирана

от

Европейския

съюз

чрез

Европейския фонд за регионално развитие", публикувана с уникален код ID
9030596/16.06.2014 г. на Портала за обществени поръчки на Агенция по обществени

поръчки
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване по повод горепосочената процедура за възлагане на
обществена поръчка, давам разяснение по следния въпрос :
1.

Ще се счита ли, че участник покрива минималното изискване за оборот, ако в
оборота от услуги , сходии с предмета на обществената поръчка бъде включена
стойността на договор , мойто е приключил пре'з период три години назад,

считано от крайния срок за получаване на офертите еъгласно публичната
покана , а не за предходните три финансови години ?
Разяснение : Съгласно публичната покана и т. 9.1. от документацията за участие,
минималното изискване за икономически и финансови възможности към участниците е да са

реализирали оборот от услуги, сходни с предмета на обществената поръчка общо за
предходните три финансови години — 2011, 2012 и 2013 г., в зависимост от датата, на която
участникът е учреден или започнал дейността си, не по-малко от 20 000 лева.
Едно от минималните изисквания за технически възможности към участниците по т. 9.2.
документацията
от
е изискването да имат изпълнени за последните три години (периодът от
вре.ие, ho йmo е три години назад, считано от hрайния cpoh за по.zучаване на офертите) не
по-малко от 3 договора за услуги , сходни с предмета на обществената поръчка. „Изпълнен

договор" е този договор, чието изпълнение е приключило в рамките на заложения от
Възложителя период от време, независимо от датата на сключването му.
Във връзка с горепосоченото няма да се счете , че е изпълнено изискването за минимален

оборот, в случай че в оборота от услуги, сх
включена стойността на договор , който е и

предмета на обществената поръчка, е
•
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осочените три финансови години .

