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та процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ВЪВ ФАЗА „РАБОТЕН 

ОНСТРУКЦИЯ НА jlACTlji ОТ УЛИЧНА МРЕЖА В 
А НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КУБРАТ И 

НА АВТОРСКИ НАДЗО|Ри, ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ 
а позиция № 1 „Изработване на инвестиционен проект във

сти от улична мрежа в гр. Кубрат иза реконструкция на ча 
Кубрат и осъществяване на 

ване на инвестиционен проек' 
части от улична мрежа в 
горски надзор“

авторски надзор“; Обособена 
т във фаза „работен проект“ за 
с. Савин, община Кубрат и

НЕН ПРОЕКТ ВЪВ 
НА ЧАСТИ ОТ УЛИЧНА М 

НА ОБЩИНА КУБРАТ
АВТОРСКИ НАДЗО 
1 „Изработване на 
реконструкция на ча 
и осъществяване на

, ПО ДВЕ ОБОСОБЕН! 
инвестиционен проект 

сти от улична мрежа в гр 
авторски надзор“; Обо|со

инвестиционен проект във фаза „работен про 
улична мрежа в с. Сй

изисква участникът в

Имайки предв 
преминаване към новс 

рамкитеИменно в

ОСПОЖИ И ГОСПОДА

встъпило запитване с Вх. №УД-02-20-1447/30.10.2017г. относно 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИЗРАБОТВАНЕ

Ф АЗк  „РАБОТЕН ПРОЕКТ“ ЗА 
РЕЖА В НАСЕЛЕНИ МЕСТА 

И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА
ПОЗИЦИИ: Обособена позиция № 
във фаза „работен проект“ за 

Кубрат и с. Савин, община Кубрат 
бена позиция № 2 Изработване на 
;кт“ за реконструкция на части от

вин, община Кубрат и осъществяване на авторски надзор“ 
ВЪПРОС: Съгласно изискванията за тръжната документация за участие се

процедурата да прилага сйсте:
2015 ссертифицирана съглас so стандарт EN ISO 9001

ид решение относно
то издание на стандарта -  до кр

В

■:ш за управление на качеството, 
обхват проектиране.

-  годишния преходен период за

На този преходен период
организации следва да се запознаят с новото е 
промени съобразно действащите системи за уп 

постигане на съответствие сдеиствия за 
сертификати, издаден 
преходния период, т.е 

Моля да ни пс

ОТГОВОР:
Стандартизация 
стандарт за управлени

съответствието към

ая на 2018, одобрен от ISO I IAF. 
потребителите и сертифицираните 

ание

новото
и по стандарт ISO 9001:i008, 
до края на 2018 г. 
твърдите, че участникът отгов 

система за управление на качеството, сертифи 
9001:2008 с обхват, включващ проектиране.

През месец септември 
) публикува официално 
на ISO 9001:2015.

Международният акредитационен форум (IAF) и Комитета за оценка на
Международната организация

зДание, да преценят необходимостта от 
завление, и да предприемат съответните 

издание на стандарта. Всички 
остават валидни в рамките на

аря на изискването, ако прилага 
цирана. Съгласно стандарт БДС EN ISO

2015; г. Български Институт за 
новата версия на международния

по стандартизация (CASCO) са

http://www.knhnii.b


постигнали споразумение за 3 (три) годишен преходец 
на ISO 9001:2015, в който органите по сертификация 
клиенти към новите ве

сертификацията по ISO 9001:2008 ще
рсии на стандартите.

След изтичането на този преходен период 
престане да бъде валидна.

исаното и дата на откриване на процедурата, попадаща в 3 (три) 
реход към ISO 9001:2015, Възложителят ще приеме сертификат 
валентен на ISO 9001:2015,

Предвид гореог 
годишния период за й 
ISO 9001:2008 за екви 
подаване на офертата.

период от датата на публикуване 
да извършат трансфер на своите

в случаи, че е валиден към срока за

АЛКИ
Кмет

Заличена информация, на 
основание чл. 23 от ЗЗЛД
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