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

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

№ Изх К – 2206 от 28.04.2014г.
До
Заинтересованите лица
по обществена поръчка открита
с Решение №ЗК- 519 от 11.04.2014г.
Относно: Запитвания с № Вх.К- 3424 от 23.04.2014г. и № Вх. К- 3494 от 25.04.2014г., за
обществена поръчка с предмет „Закриване и рекултивация на съществуващи сметища за битови
отпадъци на територията на Община Силистра” по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 - ,,Закриване и рекултивация на съществуващо сметище (депо 1) за
битови отпадъци на територията на с. Калипетрово, Община Силистра“
Обособена позиция № 2 - ,,Закриване и рекултивация на съществуващо сметище (депо 2) за
битови отпадъци на територията на с. Айдемир, Община Силистра“
Уважаеми дами и господа,
Във връзка с постъпили запитвания по документация за участие в горепосочената
обществена поръчка, Ви предоставяме следните разяснения:
Въпрос № 1: В количествената сметка по Част „Техническа рекултивация” в позиция
„ВиК съоръжения - ревизионна шахта, подложно корито по спецификация”, моля да
предоставите спецификация за СМР поради липса на такава.
Отговор: Спецификацията по част „Техническа рекултивация” е съгласно Приложения № 1, №
1а), № 1б), № 1в) за Депо - с. Калипетрово и Приложения № 2, № 2а), № 2б) и № 2в) за Депо –
с. Айдемир.
Въпрос № 2: В точка 2.2.3. от документацията за участие е записано: „Участникът
трябва да осигури минимум следния квалифициран Ръководен и технически персонал за
изпълнение на строително монтажни дейности, както следва: Специалист „Геодезист”:
магистър със специалност „Геодезия” или еквивалент.” За еквивалентна степен счита ли се
магистър със специалност „Земеустройство”?
Отговор: Да, документи, доказващи придобита степен по специалност „Земеустройство”, ще се
приемат като отговарящи на изискванията на Възложителя.
Настоящото разяснение ще бъде публикувано в „Профил на купувача” на интернет
страницата на Община Силистра на адрес: www.silistra.bg.
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