"ИЗГРАЖДАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР В ГРАД ПЛОВДИВ"
Отговор на запитване с вх. № 15Ф6065/ 21.08.2015 г.
Дата на разясненията: 22.08.2015 г.
ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
Относно: Обществена поръчка при условията и по реда на Глава осма „а” от ЗОП с предмет:
„Избор на изпълнител за доставка на специфични материали и консумативи (комплекти
спално бельо, комплект хавлии, одеяла) за Младежкия център“ по проект „Изграждане на
младежки център в град Пловдив“, Компонент 1 „Грижа за младежи в риск“, Програма
„Деца и младежи в риск”, финансирана чрез финансовия механизъм на европейското
икономическо пространство 2009 – 2014, публикуана в Портала на обществените поръчки под
№ 9045062/ 20.08.2015 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
В общинската администрация е постъпило запитване, с което се изискват
разяснения по отношение на съдържанието на документацията за участие в
горепосочената открита процедура.
Към Възложителя са отправени следните въпроси:
Относно: В техническата спецификация от поз. 9 до поз. 18 вкл. - Завеси + корниз.
Въпрос №1: Моля за отговор в посочените дължини в мeтри на завесите включен ли е
набор и какво е съотношението?
Въпрос №2: Моля за отговор корнизите едноканални или двуканални трябва да бъдат
доставени при изпълнение на поръчката, тъй като има еднакви дължини на плътни и
прозирни завеси?
На основание чл.101б, ал.6 от ЗОП във връзка с отправените въпроси се правят
следните разяснения:
1. Относно въпрос № 1: В посочените дължини в метри на завесите не е
включен набор. За завеса (прозирна) набора да е x2,5. За завеса (плътна)
набора да е x2. Това означава че ако корниза е 1метър ще е необходим
2,5метра плат за прозирните завеси, респективно 2метра плат за плътните
завеси.
2. Относно въпрос № 2: Корнизите да са двуканални.
Настоящото разяснение се публикува на профила на купувача, на средния адрес:
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150812npSJ1907196 , и става част
от документацията за участие в поръчката. Направеното разяснение следва да бъде
взето предвид от всички участници при подготовката на офертите им за участие.
Изготвил:
Ваня Джурова
Юрист по проект
„Изграждане на младежки център в гр. Пловдив“

