Изх.№ ИК-0419 / 14.09.2015г.
До
Участниците в открита процедура с
обявление № 682675 от 14.08.2015г.
Относно: Разяснения на въпроси по открита процедура за „Проектиране и
строителство /инженеринг/ на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ за
Икономическа зона София-Божурище, общ Божурище, Софийска област"

Към „НКИЗ“ ЕАД са постъпили следните запитвания относно горепосочената поръчка и
на основание чл.29 ал.2 от ЗОП се дават следните разяснения във връзка с поставените въпроси:
ВЪПРОС:
Моля, да уточните дали предоставения в рамките на обществената поръчка идеен проект е
одобрен по надлежния ред и има ли издадено въз основа на него разрешение за строеж.
Разяснение 1: Разрешение за строеж ще се издаде след като изпълнителят на настоящата
поръчка за инженеринг проектира техническа и работна фаза на ПСОВ и проектът премине
оценка на съответствие, която ще се осигури от възложителя.
ВЪПРОС:
В раздел I „Условия за участие и изисквания към участниците“, т.9.5 от документацията за
участие сте поставили изискване при участник обединение, както и при ползването на
подизпълнител, всеки от членовете на обединението, съответно от подизпълнителите да има внедрена
система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт ISO 9001:2008 (или
екеиввлентен) и система за опазване на околната среда, сертифицирана съгласно стандарт ISO
14001:2004 (или еквивалентен) с обхват в съответствие с предмета на настоящата поръчка –
строителство и/или проектиране в зависимост от разпределението на дейностите в обединението. В
тази връзка, моля да уточните, в случай че на член на обединението са поверени само доставки на
строителни материали, то Възложителя изисква ли изискване и този член на обединението да има
горепосочените сертификати?
Разяснение 2: Изискването се спазва съобразно разпределението на участието на лицата
при изпълнение на дейностите от предмета - строителство и/или проектиране, следователно
доставчиците, независимо дали са членове на обединение или подизпълнители, не са длъжни да
разполагат с документ по ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 (или еквивалентни) ако извършват
само доставка - без да са пряко ангажирани за инсталиране и/или проектиране на доставяното
изделие.
ВЪПРОС:
Ще приеме ли Възложителя един проектант да изпълнява две части на проекта при условие,
че притежава необходимата професионална квалификация и опит (пример: електро и КИПиА,
технологично и ВиК и др.)

Разяснение 3:
Няма ограничение, проектанти да изпълняват повече от една проектна част, при
условията, да имат ППП и да са участвали в проектирането на ПСОВ за 2000 е.ж. или повече.

ВЪПРОС:
В Обявлението за обществена поръчка е посочено, че срокът за получаване на оферти или
заявления за участие е 24.09.2015 г. час: 15:00.В Профила на купувача е посочено, че срокът за
получаване на оферти или заявления за участие е 23.09.2015 г. Моля да потвърдите, че срокът е
24.09.2015 г. час: 15:00.

Разяснение 4:
Срокът за получаване на оферти е посоченият в обявлението: 24.09.2015 г. час: 15:00.
Срокът изписан на профила на купувача е техническа грешка.
ВЪПРОС:
В Раздел IV от Документацията за участие „Критерии и методика за комплексна оценка на
офертите“, стр. 23, е посочен Показател 2: Срок за проектиране - в календарни дни.
В т. 6 „Изисквания към подготовка на офертата“, подточка 1.4 г) „Техническо предложение Линеен график - подпоказател ОТ 1.4“, стр. 79, е посочено, че следва да се предложи линеен график
за изпълнение в месеци.
В т. 6 „Изисквания към подготовка на офертата“, подточка 2.1 „Срок за изпълнение на
проектирането“, стр. 76, се посочва, че се оценява срокът за изпълнение на поръчката е календарни
дни. В следващото изречение се посочва, че предложенията на участниците трябва да бъдат
представени като цяло число или десетична дроб в месеци с точност до втория знак след десетичната
запетая.
Моля да поясните в каква мерна единица да се посочи срокът.

Разяснение 5:
Срокът за проектиране на ПСОВ следва да е в календарни дни представени с цяло
число. Линейният график следва да е в месеци, които може да са подразделени на седмици.
Срокът за проектиране в дни, се нанася мащабно в линейния график.
ВЪПРОС:
В раздел VII or Документацията за участие - „Пълно описание на предмета на обществената
поръчка и технически спецификации“, в част „Довеждаща и отвеждаща ВиК инфраструктура към
ПСОВ“ на страница 42 е описано: „Изместване и укрепване на съществуващ кабел 20 KW. През
имота, предвиден за ПСОВ и пресичащ трасетата на ВиК мрежите и довеждащата инфраструктура,
преминава съществуващ магистрален кабел на електро-оператора 20KV- около 100 м“. В образеца на
КСС (Приложение №20), предоставен за остойностяване, няма предвидени позиции за изпълнение на
такива СМР.
Моля за разяснение дали за изместването и укрепването на съществуващия кабел 20kW трябва
да се има предвид само проектиране, или и изпълнение? Ако е необходимо да се изпълняват тези
СМР, моля да ни бъдат предоставени количества, по които те да се оферират и които да се допълнят
към образец -Приложение №20.

Разяснение 6:
Кабелът 20 kV e на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. Кабелът, включително
неговия сервитут не се засягат от конструкциите на ПОСВ. Необходимо е единствено да се
изпълнят някои предпазни мерки при пресичане на кабела при строежа на техническите
мрежи свързани с ПСОВ. Тези дейности не са остойностими на етапа на участие и нямат
отношение към Приложение №20. В приложение № 2 – Ценово предложение са заложени
резервни суми за целта.
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ВЪПРОС:
В раздел VII от Документацията за участие - „Пълно описание на предмета на обществената
поръчка и технически спецификации", в т.3.2 „Конкретни изисквания към отделните части на
npoeкта“ част Външно ел.захранване е отбелязано, че е необходимо „При невъзможност да се
предвиди второ захранване, да се избере вид дизел-генератор“. В предоставените идейни проекти
липсва предвидено второ ел.захранване, но в образеца на КСС (Приложение №20), предоставено за
остойностяване, няма предвидена позиция за доставка и монтаж на дизел-генератор, както и
количества (кабели, шахта и др.) за изпълнение на второ ел.захранване.
Моля за уточнение.

Разяснение 7:
В приложение № 2 – Ценово предложение са заложени резервни суми за целта. В
раздел II от договора е уредено тяхното ползване при доказана необходимост.
ВЪПРОС:
В раздел VII от Документацията за участие - „Пьлно описание на предмета на обществената
поръчка и технически спецификации“, в т.3.2 „Конкретни изисквания към отделните части на
проекта“, част „Озеленяване и благоустрояване на площадката е записано, че „следва се предвидят
мероприятия по озеленяване и благоустройство на площадката, както и на озеленителен пояс извън
рамките на оградата“. В образеца на КСС (Приложение №20), предоставено за остойностяване, няма
предвидени позиции за изпълнение на такива СМР.
Моля за разяснение дали за озеленяването и озеленителния пояс извън рамките на оградата
трябва да се има предвид само проектиране, или и изпълнение? Ако е необходимо да се изпълняват
тези СМР, моля да ни бъдат предоставени количества, по към образец - Приложение №20.

Разяснение 8:
В приложение № 2 – Ценово предложение са заложени резервни суми за изпълнение
на озеленителни дейности. В раздел II от договора е уредено ползването на резервни суми
при доказана необходимост. Проектирането по част „Озеленяване“ е предвидено на ред 1 в
приложение № 2 – Ценово предложение

С уважение,
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/П/
Атанас Ненов
Изпълнителен директор

