„ЕКО МЕЛЕТ” ЕООД
тел./факс 0357/6-40-30, адрес за кореспоиденция : гр.Панагюрище ,

плс.4500, ил . „Георги Бенковски " 3Ч! 7, пм.22
Изх . Ns Л

/

01 • 2015 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ, ЗАКУПИЛИ

КОНКУРСНА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПО

ОБЯВЕНА

ОТКРИТА .

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО
ОСТАВАщИ И
ЗОП, С ПРЕДМЕТ : „ ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА
ДОВЪРШИТЕЛНИ СИР ЗА ОБЕКТ: "РУДНИК „МЕДЕТ". УПРАВЛЕНИЕ И
ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДИ И МОНИТОРИНГ" — ПЪРВИ ЕТАП — УПРАВЛЕНИЕ
НА ВОДИ. ПОДОБЕКТ N_' 1 И ПОДОБЕКТ М' 2".

Относно : Предоставяне на разяснения по документацията за участие в
изпълнение на постъпило искане за разяснения по реда на чл.29, ал.1 от ЗОП

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
На основание чл .29, ад. 1 от Закона за обществените поръчки , в изпълнение на
постъпило искане от лице по обявена от „Еко Медет" ЕООД, гр. Панагюрище открита
процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП , с предмет : ,, Избор на
изпьлнител за оставащи и довьршителни СМР за обект : "Рудник „ Медет ".
Управление и пречистване на води и мониторинг " - Пьрви етап - Управление на води.
Подобект ]У 1 и Подобект Лё 2", с настоящото Ви предоставям следните разяснения
по документацията за участие , както следва:
Въпрое : В обявлението за обществена поръчка, РАЗДЕЛ III ЮРИДИЧЕСКА,
ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ в т. IП.2.2)
Икономически и финансови възможности е записано : „1.2. Годишен финансов отчет
за 2013г. или някоя от съставните му части /в случай, че изисквания ГФО или някоя
от негоеите съставните части не е публикуван в публичен регистър/, от който да се
доказва наличието на еобетвени парични средства в размер на 1 250 000 (един милион
двеста и петдесет хиляди) лева. "
Ще приеме ли Възложителя, че участника отговаря на посоченото изискване, ако
за паричните средства в размер на 1 250 000 лева бъдат представени баланс за 2013 г. и
банкова референция, в която да е посочен наличен финансов ресурс по кретина линия
към 31.12.2013 г., чийто сбор представлява тази сума.

Отговор : Съгласно условията на процедурата, посочени в раздел .111 - т.2.2. на
обявлението за обществена поръчка, респективно посочени и в раздел VI - т.3 на
утвърдената документация за участие, участниците в процедурата имат право да
доказват икономическо - финансовото си състояние с един или няколко от следните

документи :
- Банково удостоверение (или друг удостоверителен документ , издаден от банка), който
трябва да съдържа следните задължителни реквизити : уверение от съответна банка, че

участникът притежава към момента на издаване на удостоверението (референцията)
наличен собствен финансов ресурс или достьп до кредитна линия в размер на 1 250 000
(един милион двеста и петдесет хиляди) лева.

Датата на издаване на удостоверението трябва да е с дата не по-рано от 30 (тридесет)

дии преди датата на подаване на офертата. В случай, че участникьт има досгьп до
кредитна линия в удостоверението трябва да е вписано колко неусвоен финансов
ресурс по. кредитиата линия е наличен .
Задължително условие е по кредитната линия да е наличен не по-мапко от 1 250 000

(един милион двеста и петдесет хнляди) лева финансов ресурс, който в случай, че
учасiиикът бъде избран за изпълнител ще бъде използван конкретно за ыастоящата
процедура, което обстоятелство представляващия участника декларира с писмена
декларация със свободен текст.
- Годишен финансов отчет за 2013 г. или някоя от съставните му части /в случай, че

изисквания ГФО или някоя от неговите съставните му части не е публикуван в
публичен регистър/, от който да се доказва наличието на собствени парички средства в
размер ха 1 250 000 (един милиои двеста и петдесет хиляди) лева.

Горепосоненото изискване е сьобразено с нормата на чл.50 от ЗОП, съгласно която
разпоредба право на участныците в процедурата е да доказват икономическо финаисовото си състояние с един или няколко от горепосочените документы изцяло по

своя ироценка, без възможност на възложителя за намеса с кой или кои точно от
горните изискуеми документы ще бъдат доказани икономическите и финансови
възможности на съответния участник.

