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ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ТРАКИИСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Стара Загора

И зх.№
сята: /Г &  <//^г У',//г^

относно: обществена поръчка с предмет: „Извършване на текущ ремонт на обект: Покрив 
на блок № 7 Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара 
Загора“, под иден. № 00373-2018-0025 в АОП, открита с открита с Решение № 1781 от 
06.07.2018 г. на Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора

С оглед поставения от Възложителя критерий за подбор в Раздел II. Изисквания към 
участниците в публичното състезание, Точка 5 от одобрените Указания за участие относно 
годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност от участниците, с 
настоящото правим следното уточнение в предоставените Указания на горепосочената 
обществена поръчка:

Текстът в р-л II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПУБЛИЧНОТО 
СЪСТЕЗАНИЕ -  т. 5: „В случаите по чл. 67, ал. 6 от ЗОП (преди сключване на договора),
участникът следва да представи заверено копие от валидно Удостоверение за вписване в 
Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите за 
изпълнение на строежи 1-ва група, трета категория. В случай, че участникът е 
чуждестранно лице, което има право да извършва такава дейност по законодателството на 
държавата, в която е установено, в съответствие с чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП преди 
сключването на договора, лицето следва да извърши съответна регистрация в ЦПРС по реда 
на Закона за Камарата на строителите и да представи заверено копие на Удостоверение за 
вписване в ЦПРС към Камарата на строителите за изпълнение на строежи от категорията 
строеж, в която попада обекта на поръчката“,

ДА СЕ ЧЕТЕ ПО СЛЕДНИЯ НАЧИН:
„В случаите по чл. 67, ал. 6 от ЗОП (преди сключване на договора), участникът 

следва да представи заверено копие от валидно Удостоверение за вписване в Централния 
професионален регистър на строителя към Камарата на строителите за изпълнение на 
строежи пета група и вписване на отделни видове СМР съгласно КИД-2008, сектор 
„Строителство”, клас: 43.91-Покривни работи. В случай, че участникът е чуждестранно 
лице, което има право да извършва такава дейност по законодателството на държавата, в 
която е установено, в съответствие с чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП преди сключването на 
договора, лицето следва да извърши съответна регистрация в ЦПРС по реда на Закона за 
Камарата на строителите и да представи заверено копие на Удостоверение за вписване в 
ЦПРС към Камарата на строителите за изпълнение на строежи от категорията строеж, в 
която попада обекта на поръчката“
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С уважение,
ПРОФ.ДВМН ИЩН въ ш
Ректор ~! ректорат

/ПД/ Актуална версия на типовата бланка за този документ може да бъде изтеглена на адрес:
\У \У \У .иШ 52-150.0Г2
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