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Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

№ Изх.К – 398 # 1 от 15.01.2014 г.

До
Заинтересованите лица
по обществена поръчка открита
с Решение №ЗК-973 от 17.12.2013г.
Относно: Писмо с №Вх.К-398 от 15.01.2014 г., касаещо обществена поръчка с предмет
«ИЗГОТВЯНЕ
НА
РАБОТНИ
ПРОЕКТИ
НА
СГРАДИ
ОБЩИНСКА
СОБСТВЕНОСТ» по обособени позиции, във връзка с проект „Община Силистра
инвестира в следващия програмен период 2014-2020 г.” по договор № BG161PO001/502/2012/004, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма
„Регионално развитие” 2007 – 2013 г.».
Уважаеми г-жи/г-да,
Във връзка с постъпило запитване с № Вх. К – 294 от 10.01.2014 г. по документация за
участие в горепосочената обществена поръчка, Ви предоставяме следното разяснение:
Въпрос №1: „В съдържанието на енергийното обследване и техническите паспорти не са
приложени: замервания и изчисления по съответните части, графични материали
/екзекутивно заснемане при липса на техническа документация/, както и обследване, паспорт
и графични материали по част архитектура. Моля, да ни бъдат предоставени материалите в
пълнота съгласно Наредба №5 за техническите паспорти на строежите.”
Отговор: Община Силистра е публикувала цялата налична информация по обследването за
енергийна ефективност и Техническите паспорти на обектите, която ще бъде достъпна до
20.01.2014 г. /крайният срок за подаване на оферти/. В техническите спецификации в
настоящата обществена поръчка е предвидено заснемане на съществуващото положение на
сградите и спечелилите проектанти следва да изготвят заснемане на обектите по
горецитираната обществена поръчка.

Йорданка Владимирова
Ръководител на Проекта

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Този документ е създаден в рамките на проект „Община Силистра инвестира в следващия програмен период 2014-2020 г.”, който се
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община
Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз
и Управляващия орган.
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