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ДО
Участници
в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подобряване на
материално-техническата база на СУ „Проф. д-р Асен Златаров” град Годеч, чрез
ремонт на покрива на топлата връзка между сградата на СУ „Проф. д-р Асен
Златаров” и сградата на физкултурен салон, финансирано по Национална
програма за оптимизация на училищната мрежа", обявена по реда на глава
двадесет и шеста от ЗОП
Относно: Разяснения по документацията за участие в процедурата за избор на
изпълнител и публикуваната обява
ВЪПРОС:
Във връзка с намерението ни да участваме в обявената процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подобряване на материалнотехническата база на СУ „Проф. д-р Асен Златаров” град Годеч, чрез ремонт
на покрива на топлата връзка между сградата на СУ „Проф. д-р Асен
Златаров” и сградата на физкултурен салон, финансирано по Национална
програма за оптимизация на училищната мрежа", отправяме към
Възложителя следния въпрос:
“След като се запознахме подробно с документацията за участие в
процедурата, задаваме следния въпрос: „Изискването за вписване на участниците
в Регистъра на Камарата на строителите в България за изпълнение на строежи
четвърта група, четвърта категория грешка ли е? И ако не е грешка - кое налага
вписването в цитираната група и категория, при положение, че изпълнение на
строежи четвърта група, четвърта категория се изисква вписване в ЦПРС, когато
ще се изпълняват строежи от благоустройствената инфраструктура,
хидротехническото строителство и опазването на околната среда и
специално за четвърта категория на посочената група - строежи по чл. 137, ал. 1,
т. 4, буква “г” - паркове, градини и озеленени площи до 1 хектар и
реконструкция и основен ремонт на строежите от тази категория?"
ОТГОВОР:
Не е грешка. Критерият за подбор, който се отнася до годността
/правоспособността/ за упражняване на професионална дейност, е участникът да бъде
вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) или други
еквивалентни органи /когато участникът е чуждестранно лице/:

- за строежи ІV група, ІV категория или по-висока, и да притежава съответните
удостоверения за това и валидни талони към тях.
Съгласно чл.137, ал.1, т.4 от Закона за устройство на територията, строежи
четвърта категория са:
а) частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа V и VI клас и съоръженията
към тях;
б) жилищни и смесени сгради със средно застрояване; сгради и съоръжения за
обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв.м или с
капацитет от 100 до 200 места за посетители;
в) производствени сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и
други с капацитет от 50 до 100 работни места и съоръженията към тях;
г) паркове, градини и озеленени площи до 1 хектар;
д) реконструкция и основен ремонт на строежите от тази категория и вътрешни
преустройства на сградите от първа до четвърта категория, с които не се засяга
конструкцията им;
е) недвижими културни ценности с категория "местно значение";
ж) електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани в урбанизирани
територии с високо и средно застрояване;
Съгласно чл.5, ал.6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния
професионален регистър на строителя - за строежи ІV група, ІV категория са изброени
две подточки:
- строежи по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква "г" – паркове, градини и озеленени площи
до 1 хектар;
- строежи по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква "д" – реконструкция и основен ремонт на
строежите от тази категория.
Взимайки в предвид предмета на обществената поръчка и предвидените дейности
за изпълнение се смята, че ще се изпълнява строеж четвърта категория по чл. 137, ал. 1,
т. 4, буква "д" от ЗУТ.
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