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Изх. №К – 1866#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. № 1 К-1866 от
12.03.2018 г.

Уважаеми г-жи и г-да,
Във връзка с постъпило Искане за разяснения с Вх. № К-1866/12.03.2018 г., на
основание чл. 33, ал.2 и 4 от ЗОП, правя следните разяснения:
Въпрос 1.
В Обявлението за обществена поръчка, раздел III.1.2) Икономическо и
финансово състояние, Възложителят е посочил критерий за подбор, според който:
„Участниците следва да са реализирал за последните три приключили финансови
години (2015г., 2016г. и 2017г.) минимален общ оборот, включително минимален
оборот в сферата попадаща в обхвата на поръчката, в размер на 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
дейност, попадащи в обхвата на обществената поръчка – изграждане и/или
реконструкция на сгради”.
Моля, да уточните дали участниците следва да се придържат към определението
„Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката” е сума, равна на частта от
нетните приходи от продажби, реализирана от дейност, попадащи в обхвата на
обществената поръчка – изграждане и/или реконструкция на сгради” или трябва да
се има предвид дейности по изграждане и/или реконструкция на водопроводи и
канализация или други дейности?

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
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.
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Въпрос 2.
В Обявлението за обществена поръчка, раздел III.1.3) Технически и
професионални възможности, Възложителя е посочен критерий за подбор, според
който: „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 IV-та категория. Допуска се и по-висока – I-ва и/или II-ра
и/или III-та категория”.
Моля, да уточните, дали участниците следва да се придържат към посочения
критерий или да се имат предвид дейности свързани с изграждане и/или
реконструкция на водопроводи и канализация, или друг вид дейности.

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.

Д-р Юлиян Найденов
Кмет на Община Силистра
Съгласувал:
Валерий Недев,
Ст. юрисконсулт
Изготвил:
Ирина Николова,
Гл. експерт „Обществени поръчки”
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