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ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
За участие в процедура, чрез провеждане на публично състезание по Закона за
обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Инженеринг - проектиране, авторски надзор и
изграждане на ПСОВ с. Борино, обл. Смолян" с уникален номер в Регистъра на
обществените поръчки 00754-2017-0005
На основание чл. 180, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и във връзка с
постъпили запитвания, представяме следните разяснения:
Въпрос 1; Съгласно т. 3.6.2 По време на периода за съобщаване на дефекти от
Документацията за обществена поръчка, Участникът трябва да даде в офертата си
необходимата спецификация за химикали и други консумативи, които трябва да се доставят
по Договор в количества, достатъчни за период от 12 месеца след предаване на обекта. Моля
уточнете, за чия сметка са разходите за химикали, реагенти, ел. енергия, вода и други през 12
месечния период след предаване на обекта?
Отговор 1: IJ документацията за участие: Отговорности на Оператора, ясно е
записано, че Обхватът от задължения, които трябва да поеме експлоатиращото Дружество в
рамките на едногодишния период за съобщаване на дефекти, включват:
1. Ръководство на работния и обслужващия персонал;
2. Безопасност и здравеопазване на станцията;
3. Всички експлоатационни разходи (напр. за заплати, електричество, гориво, химикали
и други консумативи), с изключение на разходите по надзора, извършван от
Изпълнителя и обучението на персонала, които трябва да се поемат от Изпълнителя;
4. Транспортиране на отпадъците от решетките, пясъкозадържателя, утайката и
битовите отпадъци от площадката до подходящо място за депониране в съответствие
с българските норми;
5. Отстраняване от площадката и транспортиране до необходимото място на цялата
изгнила утайка. Разходите по депонирането или подготовката за продаване на
третираната утайка са за сметка на ВиК Дружеството.
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