№ Изх. 2570#1/26.03.2019 г.

ДО
Заинтересованите лица
по обществена поръчка
публикувана в РОП № 00030-2019-0009

Относно: Запитване с № Вх.К – 2570/22.03.2019 г. по обществена поръчка с предмет:
„Изпълнение на инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на
авторски надзор), по проект „Социални услуги в общността за възрастни хора и
хора с увреждания в гр. Силистра”, по Договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова
помощ
№
BG16RFOP001-5.002-0010-C01
„Подкрепа
за
деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания” по
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г, по обособени позиции:
Обособена позиция № 1: Изпълнение на инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР
и упражняване на авторски надзор на Център за грижа за лица с психични разстройства
ЦГЛПР);
Обособена позиция № 2: Изпълнение на инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР
и упражняване на авторски надзор на Център за грижа за възрастни хора в невъзможност
за самообслужване ЦГВХНС);

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с постъпилото запитване по документацията за участие в
горепосочената обществена поръчка, Ви предоставяме следните разяснения:
Въпрос: От техническата спецификация към тръжните книжа става ясно, че за обекта се
предвижда кухня за 15 обитатели. За съгласуване в РЗИ се изисква само описание на
технологичната схема в кухнята, която се изготвя от архитекта. В нея се описват
пътищата на продуктите и готовата храна, с цел да не се пресичат. Това се осигурява
чрез функционалните връзки на помещенията на кухнята. Защо се изисква в
проектантския колектив да има технолог, след като няма промишлено производство?
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Отговор:
Не се изисква в проектантския колектив да има Технолог, необходимо е да се представи
единствено записка или описание на технологична схема.

заличено обстоятелство на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

д-р Ю. Н.
Кмет на Община Силистра
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