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НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ, ЗАКУПИЛИ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПО

ОБЯВЕНА

ОТКРИТА

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА • ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО
ЗОП, С ПРЕДМЕТ : „ ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОСТАВАщИ И
ДОВЪРШИТЕЛНИ СИР ЗА ОБЕКТ: "РУДНИК „МЕДЕТ". УПРАВЛЕНИЕ И
ПРЕцИСТВАНЕ НА ВОДИ И МОНИТОРИНГ" — ПЪРВИ ЕТАП - УПРАВЛЕНИЕ
НА ВОДИ. ПОДОБЕКТ Nв 1 ИПОДОБЕlСТN_Ь l'.
Отиосно : Предоставяне на разяснения по документацията за участие
изпълнение на посгьпило искане за разяснения по реда на чл.29, ал.1 от ЗОП

в

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
На основание чл.29, ал .1 от Закона за обществените поръчка, в изпълнение на
постъпило искане от лице по обявена от „Еко Медет" ЕООД, гр.Панагюрище открита
процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП, с предмет: ,, Избор на
изпълнител , за оставаиви : и довършителни СМР . за обехт : "Рудник ,, Медет
Управление и пречистеане на води и мониторинг " - Първи етап Управление на води.
Под обект У' 1 и Подобект Л 2 ", с настоящото Ви предоставим следните разяснения
по документацията за участие, както следва:
Въппоеи В раздел I1т, т.2-т.2.7. от Документацията за участие и в раздел III.2.3 от
Обявлението, Възложителят е . поставил минимално изискване за необкодимата
строителна техника и оборудване .
Въпрос М2 1 : Ще приеме ли Възложителят, че е изпълнено минималното изискване,
ако Участникът предетавн Автокран; който е над 10 тона и Компресор подвижен, който
е над 11 м3(мин. ?
Отговор: В раздел III - т.27. от Документацията за участие и в раздел III - т.2.3 от
Обявлението за обществена поръчка е заложена минимално изискуемата от
Възложителя строителна механизация и оборудване, определена както по видове, така
:

и по технически параметры. Ето защо ако се представят доказателства в офертата на
еъответен участник, от които да е видно, че същия притежава изискуемата механизация

и оборудване над минималио определените параметри, то възложителят ще счита за
изпълнено тога изискване по подбора на участниците.
Въпрос М 2 : Какво има предвид Възложителят под „Електро пробивна машина" ?
Отговор : Под „Електро пробивна машина" се има в предвид професионална
машина на електрическо захранване за пробиване на дупки и отвори в бетони.
Въпрос Учё 3 : „Къртач - комплект" - пневматичен или електрически ?
Отговор : Тона изискване на възложите цг е участниците да притежават

професионални къртачи, като се допуска същите да бъдат както пневматични , така и
електрически . Къртачите спедва да бъдат в комплект, т.е. с цялото принадлежащо към
тях оборудване - секачи , длета, инструмекги и др .

i Хараланов
„ЕКО МЕДЕТ"ЕООД

