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Всички заинтересовани лица
в обществена поръчка с предмет:
„Събиране, транспортиране и депониране на битови отпадъци и поддръжка на
местата за обществено ползване на територията на Община Раднево"

Относно: Постъпило запитване, заведено в деловодството на Община Раднево с вх. №
2600-1042 от 25.07.2014г.
На въпрос 1 В Раздел II, т. II 2.1. е записана прогнозната стойност на поръчката, какъв
процент от тази стойност е предвиден за зимни дейности?
Отговор: Процентната стойност предвидена за дейностите „Зимно поддържане на
уличната мрежа в гр. Раднево" и „Зимно поддържане на вътрешната улична мрежа на
територията на населените места в община Раднево" е около 8,5 %.
На въпрос 2 В Раздел II, т. II 2.1. е записана прогнозната стойност на поръчката какъв
процент от нея е предвиден за депониране на отпадъци?
Отговор: Процентната стойност предвидена за дейностите „Депониране на отпадъци" е
около 8,5 %.
На въпрос 3 В Документацията за участие в открита процедурата за възлагане на
обществената поръчка в точка 2.1., стр. 6 от указанията е изписано: Общото количество
отпадъци, които се очаква да се генерират за една година са около 8119 тона, а на стр.52,
точка 13 е изписано: Депониране на отпадъци и поддръжка на депото за ТБО - ед. цена на
мЗ (кубически метър) приет отпадък - 5 т. Моля да дадете разяснение какво е
съотношението тон кубически метър?
Отговор: В Указанията за участие в обществената поръчка, т.2.1 „Обща информация",
първа таблица, както и в Техническата спецификация, т.2.1 „Обща информация", първа
таблица е посочено количеството генерирани отпадъци годишно в мЗ, поради което
следва за дейност: „Депониране на отпадъци и поддръжка на депото за ТБО" да се посочи
единична цена в мЗ.
На въпрос 4 В Документацията за участие в открита процедурата за възлагане на
обществената поръчка в точка 2.6., стр. 21 от указанията както и в техническата
спецификация е посочена честота на извършване дейностите по Ръчно миене и уборка на
площите както и периодичността на извършване на този вид дейност. Моля да дадете
разяснение какво се има предвид под "ежедневно" - 5 работни дни в седмицата или 7 дни в
седмицата?
Отговор: Дейностите „Ръчно метене" и уборка на площите" с периодичност на
извършване - ежедневно, посочени в т.2.6.5, стр. 21 от указанията, както и в техническата
спецификация, следва да се извършват всеки работен ден в рамките на 8 часово работно
време.
На въпрос 5 В Документацията за участие в открита процедурата за възлагане на
обществената поръчка в т. 2.6., стр. 21 от указанията както и в техническата спецификация
е посочена честота на извършване дейностите по Механизирано метене както и
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периодичността на извършване на този вид дейност. Моля да дадете разяснение за
периодичността "ежедневно" - 5 работни дни в седмицата или 7 дни в седмицата?
Отговор: Дейностите „Механизирано метене" с периодичност на извършване ежедневно, посочени в т. 2.6.5, стр. 21 от указанията, както и в техническата
спецификация, следва да се извършват всеки работен ден в рамките на 8 часово работно
време.
На въпрос 6 В Документацията за участие в открита процедурата за възлагане на
обществената поръчка в т. 2.6., стр. 21 от указанията както и в техническата спецификация
е посочена честота на извършване дейностите по Обслужване на кошчетата за улична смет
и периодичността на извършване на този вид дейност. Моля да дадете разяснение за
периодичността "ежедневно" - 5 работни дни в седмицата или 7 дни в седмицата?
Отговор: Дейността „Обслужване на кошчетата за улична смет" периодичност на
извършване - ежедневно, посочени в т. 2.6, стр. 21 от указанията, както и в техническата
спецификация, следва почистването им да се извършва в работни дни, едновременно с
графика за дейността „ръчно метене" за гр. Раднево, а уличните кошчета, които ще се
поставят в останалите населени места на община Раднево, почистването им ще се
извършва едновременно с графика за сметосъбиране на съдовете за смет в съответното
населено място.
На въпрос 7 В ценовите анализи на дейностите по зимно почистване, чрез разпръскване на
лугиращи смеси и опесъчаване с пясъчно солни смеси, включени ли са цените на
материалите в единичните цени за машиносмени?
Отговор: В единичната цена за 1 м/см не следва да се включват цени на материали,
посочени по дейностите зимно почистване /лугиращи смеси, пясъчно солни смеси и др./
На въпрос 8 Може ли в единичните цени да има повече от два знака след десетичната
запетая? Моля да предоставите отговор в законоустановения срок.
Отговор: Единичните цени не трябва да бъдат повече от два знака след десетичната
запетая.
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