
РАЗЯСНЕНИЕ ПО ЗАПИТВАНЕ ОТ ЛИЦЕ ПО ЧЛ. 29 ОТ ЗОП 
 

В изпълнение на чл. 29 от Закона за обществените поръчки и във връзка с 
публикувана открита процедура с предмет: „Абонаментно поддържане и ремонт на 
асансьорна техника”, Ви уведомявям следното: 

Въпрос: 
Относно обявление за обществена поръчка, за абонаментно сервизно 

обслужване на асансьори, находящи се в обекти на Министерството на Обраната, 
моля за разяснение, по следните точки: 

2.3) Технически възможности: 
1. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, 

изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата с 
посочване на стойностите, датите, заедно с доказателства за извършване на 
услугите? 

Отговор: 
Съгласно чл. 51, ал.1 от ЗОП – за доказване на техническите възможности 

и/или квалификацията на кандидатите или участниците, възложителят може да 
изисква от тях да представят един или няколко от следните документи съобразно 
предмета на поръчката:  

- по чл. 51, ал.1, т. 1 от ЗОП - списък на услугите, които са еднакви или сходни 
с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата 
на подаване на офертата с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно 
с доказателства за извършване на услугите. 

Въпрос. Както и: 
2. Удостоверения съдържащи следната информация: възложител, предмет на 

договора, място на изпълнение, участие в договора, стойност на договора, дата на 
възлагане, крайна дата на изпълнение, подписани от лицето, което ги издава? 

Отговор: 
Съгласно чл. 51, ал.1 от ЗОП – за доказване на техническите възможности 

и/или квалификацията на кандидатите или участниците, възложителят може да 
изисква от тях да представят един или няколко от следните документи съобразно 
предмета на поръчката:  

- по чл. 51, ал. 1, т 2, буква „б“ от ЗОП – удостоверения за добро изпълнение, 
които съдържат стойността, датата на която е приключило изпълнението и мястото; 
удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт. 
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