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Изх. №К – 11354#1от 15.02.2019 г.
До
Заинтересованите лица
В обществена поръчка с предмет: „ СМР по общинската пътна инфраструктура и
съоръжения към нея за нуждите на Община Силистра”

ОТНОСНО: Искане за разяснение по чл.33, ал.1 от ЗОП, Вх. № 1354 от
14.02.2018 г.

Уважаеми г-жи и г-да,
Във връзка с постъпило Искане за разяснения с Вх. № 1354/14.02.2019 г., на
основание чл. 33, ал.2 и 4 от ЗОП, правя следните разяснения:
.

Въпрос № 1:
В случай, че предметът на поръчката е поддържане, състоящо се от периодично
извършване по задание на Възложителя за срока на договора на определени видове
СМР и „изпълнението на поръчката ще се изпълнява въз основа на отделно
възлагателно писмо за всяка възникнала необходимост от СМР по общинската
пътна инфраструктура и съоръжения към нея на Община Силистра… и всяко
възлагателно писмо ще съдържа задание за СМР, срок за изпълнение, начин на
плащане, допълнителни условия, в случай че има такива“, а в т.3.1. от Методика за
определяне на комплексната оценка е записано: „С този показател се оценява
предложеният от участника начин за изпълнение на поръчката, представен в
строителната му програма и отразен в подробния линеен график, като
индикатор и измерител на очакваното ниво на качество на изпълнение на
извършените СМР“.
Възложителят не е предоставил Примерно задание за изготвянето на линеен
график, то молим Възложителя да потвърди разбирането ни, че не е необходимо
изготвянето на Линеен график към настоящата обществена поръчка.

Отговор №1:
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При изготвяне на Методиката за оценка на офертите възложителят е допуснал
техническа грешка, чрез споменаване на израза „подробния линеен график“. Видно от
условията на обществената поръчка не се изисква представянето на такъв. Точно
поради това, участниците не следва да го вземат предвид при подготовка на
офертното си предложение.

Д-р Юлиян Найденов /п/
Кмет на Община Силистра

/п/ ٭данните са заличени на основание чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД
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