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Изх. № Е-91-00-01/20.10.2015 г. 

 

ДО ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ 

 

ОТНОСНО: Разяснения по документацията за участие в обществена поръчка с 
предмет: „Одит по проект ”Изграждане на междусистемна газова връзка 
България – Сърбия” по две обособени позиции, обявена с публична 
покана № Е-91-00-1 от 16.10.2015 г. 

 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

Във връзка с постъпили запитвания за даване на разяснения по документация 
за участие в обществена поръчка с предмет: „Одит по проект ”Изграждане на 
междусистемна газова връзка България – Сърбия” по две обособени позиции, 
обявена с публична покана № Е-91-00-1 от 16.10.2015 г., Ви уведомявам за 
постъпилите въпроси и отговорите на Възложителя по тях: 

Въпрос 1:  

Възможно ли е в случай че бъде подадена оферта и за двете обособени 
позиции, да бъде използван един и същи екип, като бъдат съобразени минимално 
изискуемия брой и опит на експертите? 

Въпрос 2:  

В случай че участник кандидатства по обособена позиция 1 и обособена 
позиция 2, ще приеме ли Възложителят, ако едно и също лице бъде предложено за 
ръководител на екипа и за двете обособени позиции? 

Отговор по въпроси 1 и 2: 

В документацията не са поставени ограничителни условия, което и да е лице –
ръководител или член на екипа за изпълнение на поръчката по едната от 
обособените позиции да не може да участва и в екипа, с който ще бъде изпълнявана 
поръчката по другата обособена позиция.  

В случай че участник подаде оферта за участие в процедурата и по двете 
обособени позиции, може да предложи едно и също лице да участва като 
ръководител или експерт и в двата екипа за изпълнение на поръчката по двете 
обособени позиции, при съобразяване на минимално изискуемите брой и опит на 
участващите в екипите по двете обособени позиции. 

 
С уважение, 

 

 

 

ТАТЯНА СЕКУЛОВА 

Главен секретар на Министерството на енергетиката,  

упълномощена със заповед № Е-РД-16-202 / 08.05.2015 г. 

 


