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ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ НА ОТКРИТА
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Строително монтажни работи на сгради на детски градини, находящи се на
територията на Община Велико Търново, по обособени позиции:“, с уникален номер
в РОП 00073-2020-0019, за Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2

I.
Въпроси и отговори във връзка с постъпило запитване на участник.
Въпрос №1:
В Спецификацията пише, че линейният график трябва да е придружен с Диаграма
на работната ръка и график на влаганите материали, оборудване и механизация,
предвидени за изпълнението, като информацията в него трябва да кореспондира с
линейния график.
В документацията и образеца е писано следното:
7. Неразделна част от настоящото Техническо предложение са:
7.1. Подробен линеен график за изпълнение на предвидените в поръчката дейности
е приложени диаграма на работната ръка.
С коя от двете трябва да се съобразим - с документацията и образеца или със
спецификацията?
Отговор:
Съгласно чл. 39, ал.З, б. „б“ от ППЗОП - офертата включва техническо
предложение съдържащо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с
техническите спецификации и изискванията на възложителя.
Относно поставеният въпрос, с настоящото се уточнява, че при подготвяне на
информацията за техническото предложение в офертата на участника, следва да се
изпълняват указанията на Възложителя посочени в техническата спецификация, които
са неразделна част от документацията за обществена поръчка.
Настоящото разяснение се предоставя на всички заинтересовани лица на
основание чл.180, ал.2 от ÄOU чрез публикуване в профила на купувача:
https://www.veliko-tamovo.bg/byg/pr(|)fil-na-kupuvacha/784/.
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Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679
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