ОБЩИНА СИЛИСТРА
 ул. “Симеон Велики” № 33
7500 Силистра

(086) 82-42-43 Факс: (086) 82-33-43
E-mail: mayor@silistra.bg

Изх. № К – 3028#1/ 28.03.2016 г.

До: Лицата, заинтересовани от Обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг –
проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Силистра” по обособени позиции.
ОТНОСНО: Постъпило Искане за разяснение, регистрирано в Деловодството на Община Силистра
с Вх.№.К 3028 от 24.03.2016 г.

Въпрос: „В предвид факта, че в предвидените енергоспестяващи мерки от обследването за
енергийна ефективност и заложените в тръжната документация окрупнени видове СМР за
изпълнение не се изисква разработване на проектна документация и ремонт в част „ОВ“, необходимо ли е да бъде включван в състава на екипа от проектанти „Проектант по част
„ОВК“ – инженер ОВК“?
Отговор: Критериите за подбор, включващи минимални изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците, част от които е инженерно – техническия състав
и екип от проектанти, в т.ч. „проектант по част ОВК“ са задължителни.

Въпрос: „В т. 3 на раздел IV се изисква „подробен Линеен график за видове СМР – по етапност на изпълнението и разпределение на ресурсите и работната сила. Предложения линеен
график е тясно свързан с технологично-строителната програма за изпълнение на СМР от
участника. Към линейният график да бъде приложена и диаграма на работната ръка.“ В
предвид, че приложените количества са ориентировъчни и по окрупнени показатели, като
изрично в доклада за енергийна ефективност е записано „ЗАБЕЛЕЖКА: За всички енергоспестяващи мерки е необходимо да бъдат разработени проектни решения от правоспособни
проектанти в съответствие с действащата към момента нормативна уредба в инвестиционното проектиране. Проектните решения да са в обхват и пълнота гарантиращи качественото
изпълнение на предписаните ЕСМ. На база инвестиционните проекти да бъдат изготвени
подробни количествено-стойностни сметки за изпълнение на ЕСМ. Заложените стойности в
настоящия доклад за приблизителни за оценка на икономическия ефект.“ Изхождайки от гореспоменатите факти Линейния график не може да бъде продробен и диаграмата на работната ръка – точна, докато не се изработят и одобрят работните чертежи, в т.ч. и по част
„Конструктивна“ и съставени съответните количествени сметки. Моля да уточните вида на
графика (подробен или по окрупнени показатели), както и дали той трябва да бъде актуализиран след съответното проектиране и одобрение на работните проекти и съставени количествени сметки.“
Отговор: Вида на графика е Подробен линеен график. Подробният линеен график и диаграмата на работната ръка трябва да се изготвят на база дейностите заложени в енергийното

обследване и техническия паспорт за съответната обособена позиция. В количествено стойностните сметки следва да се предвидят само мерки, които са допустими за получаване на
финансова помощ по програмата. В окрупнените количествено стойностни сметки се
включват стойностите за труд, механизация и материали, съгласно приетите разходни норми, технически спецификации и начин на измерване, в това число и допълнителни разходи и
печалба. Оферираният график не подлежи на актуализация.
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