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Изх. №К – 1847#1 от 12.03.2018г.
До
Заинтересованите лица
В обществена поръчка с предмет: „Изграждане на водопроводна и канализационна
мрежа по ул. Константин Иречек, гр. Силистра”

ОТНОСНО: Искане за разяснение по чл.33, ал.1 от ЗОП, Вх. № 1847 от
09.03.2018 г.

Уважаеми г-жи и г-да,
Във връзка с постъпило Искане за разяснения с Вх. № 1847/09.03.2018 г., на
основание чл. 33, ал.2 и 4 от ЗОП, правя следните разяснения:
Въпрос № 1:
В Обявлението за обществената поръчка като цел на поръчката в раздел ІІ.2.4.
„Описание на обществената поръчка“ е записано „Цел на проектната разработка. С
настоящият проект се дава решение за изграждане на нова смесена канализация и
подмяна на съществуващите амортизиращи водопроводи по ул. ”Константин
Иречек” и ул. ”Архимандрит Панарет” гр. Силистра.“.
В Раздел ІІІ.1.1 се изисква участника да представи преди сключване на договора
„Удостоверение за регистрация в ЦПРС за строежи ІV-та група ІІІ-та категория.
Допуска се и по-висока категория - І-ва и/или ІІ-ра.“
В раздел ІІІ „Правна, икономическа, финансова и техническа информация“,
ІІІ.1.3 „Технически и професионални възможности“ е записано „1.Участниците
следва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези
на поръчката, най-много за последните 5 години от датата на подаване на
офертата. Под „сходни” следва да се разбира изграждане и/или реконструкция на
сграда ІV-та категория. Допуска се и по-висока - І-ва и/или ІІ-ра и/или ІІІ-та
категория.“
Изграждане и/или реконструкция на Сграда ІV-та категория не попада в
изискванията за поръчката посочени в Обявлението за регистрация в ЦПРС за строежи
ІV-та група ІІІ-та категория.
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Моля да уточните, какво следва да се разбира под „сходни“ дейности с
предмета на поръчката.

ОТГОВОР: Допусната е техническа грешка. Текстът следва да се чете: „Под
„сходни” следва да се разбира изграждане на водопроводна и канализационна мрежа
и или реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа ІІІ-та категория.
Допуска се и по-висока - І-ва и/или ІІ-ра категория.”
На основание чл. 100, ал. 1 от ЗОП, промяната ще бъде извършена в
обявлението. След публикуването на документа в ОВ на ЕС, същия ще бъде
публикуван и в профила на купувача.
Участникът, определен за изпълнител, следва да предостави заверено копие
от валидно удостоверение за регистрация в ЦПРС за строежи IV-та група III-та
категория.

Въпрос № 2:
В Обявлението за обществената поръчка като цел на поръчката в раздел ІІ.2.4.
„Описание на обществената поръчка“ е записано „Цел на проектната разработка. С
настоящият проект се дава решение за изграждане на нова смесена канализация и
подмяна на съществуващите амортизиращи водопроводи по ул. ”Константин
Иречек” и ул. ”Архимандрит Панарет” гр. Силистра.“.
В раздел ІІІ „Правна, икономическа, финансова и техническа информация“,
ІІІ.1.2 „Икономическо и финансово състояние“ е записано „1. Участниците следва да
са реализирали за последните три приключили финансови години (2015 г., 2016 г. и
2017 г.) минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата,
попадаща в обхвата на поръчката, в размер 1,5 пъти на прогнозната стойност на
поръчката. „Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката" е сума, равна
на частта от нетните приходи от
продажби, реализирана от дейности, попадащи в обхвата на обществената
поръчка – изграждане и/или реконструкция на сгради.“
Изграждане и/или реконструкция на Сграда не попада в целта и изискванията на
поръчката посочени в Обявлението.
Моля да уточните, какво следва да се разбира под „дейности, попадащи в
обхвата на обществената поръчка ".

ОТГОВОР: Допусната е техническа грешка.Текстът следва да се чете:
„"Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката" е сума, равна на частта
от нетните приходи от продажби, реализирана от дейност, попадащи в обхвата
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на обществената поръчка – изграждане на водопроводна и канализационна мрежа и
или реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа.”
На основание чл. 100, ал. 1 от ЗОП, промяната ще бъде извършена в
обявлението. След публикуването на документа в ОВ на ЕС, същия ще бъде
публикуван и в профила на купувача.

Въпрос № 3:
В проектодоговора е записано: „чл.6 (18) Да извърши депониране на негодни
почви и строителни отпадъци на определен от Община Силистра терен и да
заплати съответните такси;“
Моля да уточните на какво разстояние се намира терена определен за
депониране на негодни почви и строителни отпадъци.
Моля да уточните какви такси ще се заплащат и в какъв размер.

ОТГОВОР: Депонирането на негодни почви
извърши на терен, частна общинска собственост
66425.13.608. Имотът е на седем километра от
калкулира единствено разходи за транспорт на
отпадъци.

и строителни отпадъци ще се
( изоставена орна земя) в ПИ
града. Участникът следва да
негодни почви и строителни

Д-р Юлиян Найденов
Кмет на Община Силистра
Съгласували:
1.Валерий Недев,
Ст. Юрисконсулт

2. инж. Весела Тодорова,
Нач. Отдел „ИОС”

Изготвил:
Ирина Николова,
Гл. експерт „Обществени поръчки”
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