
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 уведомявам следното: 

Въпрос: Относно Вашият отговор за съдържанието на удостоверението от 
Възложител (за технически възможности или квалификация за изпълнение на услугата), 
към вече съществуващи референции, на които липсват част от изискваната информация 
(стойност, тип съоръжение и т.н.), могат ли да бъдат допълнени с копие от част от 
договора за конкретната референция, в които са отразени тези показатели? 

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. Съгласно чл. 
51, ал. 4 от ЗОП – в случаите по ал. 1 т. 1 доказателството за извършената услуга се 
предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен 
орган, или чрез посочване на публичен регистър , в който е публикувана информация за 
услугата.  

Въпрос: В предвид естеството на предлаганата услуга (дейност) и наличието на 
договори, които са подписани преди три и повече години, като безсрочни и действащи към 
момента, могат ли да бъда считани като доказателство за технически възможности или 
квалификация за изпълнение на услугата 

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. Съгласно чл. 51, ал. 4 от ЗОП – в случаите по ал. 
1 т. 1 доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, 
издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен 
регистър , в който е публикувана информация за услугата.  
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