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Изх.№К- 1084#1 от 08.02.2018г.

До
Заинтересованите лица по
Обществена поръчка с ID в РОП 9072725

ОТНОСНО: Постъпило Искане за разяснение, регистрирано в Деловодството на Община Силистра с
Вх.№.К - 1084 от 07.02.2018г. по обществена поръчка с предмет: „Извършване на дейности по
дезинсекция, дезакаризация и дератизация в обекти, и на зелени площи в община Силистра“.

Въпрос 1: Съгласно Техническа спецификация за поръчката за обекти по т.1.3 дейността включва
„Дезинсекции, вкл. дезакаризации“ е посочено:
1.3. Обект: Детски градини при Община Силистра – открити площи: -„Дезинсекции, вкл. дезакаризации”–
включва методи и средства за унищожаване на вредните членестоноги - паразити и преносители на
инфекциозни и инвазионни болести по хората и животните, а съгласно Приложение 1.3 са посочени площи
и брой третирания само за дезакаризации на обектите, а в заглавието на образеца е посочено - изпълнение
на обработките дезинсекция, дератизация и дезакаризация в Детски градини при Община Силистра за 2018
г..
Моля да уточните вида на обработката/обработките, които ще се извършват в Детските градини при
Община Силистра?
Отговор: Вида на обработките предвидени за изпълнание относно обект 1.3. Обект: Детски градини при
Община Силистра от Техническата спецификация е дезакаризация.
Въпрос 2: Съгласно Техническата спецификация на поръчката за обекти по 1.5. Зелени площи на
територията на гр. Силистра: „Дезакаризация”– включва методи и средства за унищожаване на кърлежи и
други вредни за хората и животните.
Моля да уточните обема на тези площи, тъй като за тях няма приложение и няма посочена прогнозна
стойност или това представляват площите по т.7 Допълнително посочени площи от Приложение 1.4?
Отговор: Предвиденият обем площи относно т. 1.5. Зелени площи на територията на гр. Силистра на
Техническата спецификация са посочени в Приложение №1.4, от позиция №1 до №7 включително. Точка 8
от раздел I (дезакаризация) и т.1 от раздел II (дератизация) на Приложение №1.4, са площи относими към
обект Приют за безстопанствени животни при община Силистра.
Предвид това, че Приют за безстопанствени животни при община Силистра и Площи на територията на
община Силистра ще се заплащат от бюджета на Община Силистра, е предвидена обща максималната
стойност от 10 000,00 лева без ДДС, посочена в т. 3 на документацията за участие в обществената поръчка,
т.е в рамките на не повече от 10 000,00 лева без ДДС, следва да бъдат изпълнени обработките на всички
обекти и площи вписани в Приложение №1.4.
Въпрос 3: Моля да потвърдите, че:
Документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от обществената поръчка:
за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП – свидетелство за съдимост;
за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП – удостоверение от органите по приходите и удостоверение
от общината по седалището на възложителя и на участника,
се представят при условията на 67, ал.6, вр. 195 ЗОП

Отговор: Възложителят сключва писмен договор с определения за изпълнител участник по реда и при
условията на Глава Тринадесета, Раздел II от Закон за обществени поръчки, при условие че при подписване
на договора изпълни задължението по чл. 67, ал. 6 от ЗОП – предостави актуални документи,
удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с
поставените критерии за подбор, освен ако същите вече са били представени на възложителя или са му
служебно известни или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни
на държавите - членки.

Заличени данни на основание чл. 2 от ЗЗЛД
д-р Юлиян Найденов
Кмет на Община Силистра

