ДО
ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ
в открита процедура :Транспортиране и екологосъобразно третиране чрез крайно
оползотворяване/обезвреждане на отпадък с код и наименование 070107* халогенирани
остатъци от дестилации и остатъци от реакция(тежка фракции)
Относно: разясняване по искане на заинтересовано лице

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА УЧАСТНИЦИ,
На основание чл.33, ал.4 от ЗОП представям на Вашето внимание следните разяснения по
искане на заинтересовани лица:
Въпрос 1:
Лично състояние на участника.За покриване на изискванията – освен деклариране на
информация в част 3 на ЕЕДОП, представяне на Декларация по чл.54, ал.2 от ЗОП/ образец,
приложен в документацията/, Удостоверение за актуално състояние, удостоверени част:
„Ликвидация и несъстоятелност“, какви други документи или декларации се изисква да се
приложат?
Въпрос 2:
Технически и професионални способности. За доказване на изискванията за персонал освен
попълване на поле 6, раздел В, представяне на диплома за завършено образование и свидетелство/
удостоверение за ADR/RID превоз на опасни товари, необходимо ли е посочването на
допълнителна информация или документи / и ако да- какви/ за доказване на опит / напр.
необходимо ли е представяне на копие на трудови книжки или изисква ли се цитиране на проекти
в областта на опасните отпадъци и т.н./? Ръководен и изпълнителски персонал – за участие в
обществената поръчка необходимо ли е представяне на копия на трудови договори?
Отговор на въпрос 1 и въпрос 2:
В ЕЕДОП се декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна и точна, и че е
представена с ясното разбиране на последствията при представяне на неверни данни. Отделно от това в
ЕЕДОП официално се декларира, че участникът е в състояние при поискване и без забава да представи
указаните сертификати и други форми на документални доказателства.
Настоящите разяснения са неразделна част от обявената обществена поръчка и са
достъпни на сайта на областна администрация-Варна, профил на купувача.
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