Изх.№ ИК- 0341/21.07.2015г.
До
Участниците в открита процедура с
№ 676250 в РОП

Относно: Разяснения на въпроси по открита процедура за „Проектиране и
строителство на четирилентова пътна връзка и кръстовище с бул. Европа, 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:
Във файл „Количествени сметки – Ценово предложение“, приложен към Документацията
за участие в горепосочената обществена поръчка, в част „СМР част пътна“ приложената таблица
е съставена от четири колони. четвъртата колона е записана като „Количество“.
Въпрос 1: Моля възложителят да потвърди, че е допусната техническа грешка и колоната
„Количество“ следва да се чета „Сума“.
Въпрос 2 : При потвърждение от Ваша страна, моля Възложителят да укаже Участникът
сам ли следва да смени текста в колона четири от „Количество“ на „Сума“ или възложителят ще
изпрати нова Количествена сметка с нанесена корекция.
Разяснение : Възложителят, като се вземе предвид, че във всички останали таблици
към СМР по части, записът е „Сума“, потвърждава, че само в таблица „СМР част Пътна“ е
допусната техническа грешка, както правилно е забелязал подателят на запитването и
записът в нея следва също да бъде „Сума“, както в останалите таблици, а не „Количество“.
Участникът следва сам да смени текста в колона четири на таблица „СМР част Пътна“, за
еднаквост с останалите части. Офертата, на
участник, който не е променил
наименованието, на колоната, но е посочил в нея „сума с всичко необходимо“ за всяка от
двете позиции в таблицата за „СМР част Пътна“, няма да бъде отстранена. Не се изисква
участникът да попълва други полета в таблиците по отделните части, освен сумите в
последната колона, вдясно от записите „сума с всичко необходимо“ във всяка таблица от
количествено-стойностните сметки към офертите, както и да попълни обобщената таблица
„Оферта – обща цена“ към Ценовото си предложение.

С уважение,

/П/
Добринка Вичева
За директор, съгласно заповед
РД-16-467/05.06.2015г.

