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МОНТАНА
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Док. №70-00-1572 от 29.10.2019 г.

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: Искане за разяснения по документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание за възлагане на обществена поръчка
с предмет: „Основен ремонт на „Младежки дом” (ПИ с идентификатор 48489.7.1 по КК
на гр. Монтана) – сграда, околно пространство“.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с постъпило писмено искане и на основание чл. 180 от ЗОП предоставям
следните писмени разяснения:
Въпрос 1: В Образец № 3 Техническо предложение е посочено:
„Участникът следва да приложи към техническото си предложение линеен календарен график за изпълнението на всички видове работи по КС (визуализиращ
времетраенето, технологичната последователност, технологичното време за
изчакване между отделните видове работи) и диаграма на работната ръка.“
В раздел VI. от КС - Паркоустройство и благоустройство, т.10,,ДРУГИ", като
единица мярка е посочено „месеци", а количеството с 24 месеца.
Ако тази позиция се включи в Линейния календарен график, срокът за изпълнение ще стане много по-голям от фиксирания в Документацията като максимален 240 календарни дни.
Моля да разясните как да се процедира при изготвянето на Линейния календарен
график и Диаграма на работната ръка. така че от една страна да са включени
всички видове работи по КС, а от друга страна да не се надхвърли фиксирания
като максимален срок за изпълнение 240 календарни дни.
Отговор: Участниците в процедурата не следва да включват тази позиция в изготвянето си
на Линейния календарен график и Диаграма на работна ръка, тъй като тя е последваща след приключване на строителния процес. Същите следва да остойностят
въпросната позиция като част от КСС съобразно предвидените количества по
проект за поддръжка на зелените площи по проекта.

Вр. И. Д. КМЕТ:

*
/ТИХОМИР АНТОНОВ/

Заповед №2150 от 22.09.2019 г.

* Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП.

