
Студентски столове и общежития ЕАД

___________________________________________________

София 1700, Студентски град, бл. 5 тел. 868-13-14, факс 868-12-42

Изх.№70/10.04.2020г.

ДО

ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ

ОТНОСНО: Процедура по чл.20, ал.1, т.1, б. „б“ от ЗОП, с предмет:

„ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕБЕЛНИ
МОДУЛИ ЗА ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ ПО 3 ОБОСОБЕНИ
ПОЗИЦИИ“.

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,

На основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП, даваме следното разяснение във връзка с постъпил
писмен въпрос от участник:

Въпрос: „Във връзка с епидемичната обстановка и въведеното извънредно положение,
чиято продължителност не може да се прогнозира, както и поради разпоредбите за
мерки за безопасност на гражданите, Възложителят ще промени ли изискването си за
извършване на оглед, на всички общежития включени в обхвата на обособената
позиция ?“.

Отговор: Възложителят не е заложил самоцелно изискването за извършване на оглед
на всички общежития, включени в обхвата на обособената позиция, поради което то не
може да отпадне. Съгласно документацията огледът е необходим, доколкото
подаването на адекватна оферта изисква участникът да се е запознал на място със
следните обстоятелства, имащи отношение към изпълнението на доставките:

- видът и състоянието на наличното оборудване в общежитията;

- големината на стаите и вътрешното разпределение;

- достъпът до сградата и до стаите.

Възложителят задължава участниците да се запознаят с горните обстоятелства,
тъй като изпълнителите трябва да доставят мебелите до общежитията, да ги
сглобят и монтират в посочени от домакина на общежитието стаи, т.е.
възможностите за достъп до сградата на транспортната техника, достъпът до
етажите (наличие на товарни асансьори) и осигуреността с подходящи условия за
разтоварване и сглобяване, са от определящо значение за стойността на доставките,



доколкото от тях зависи какви човешки ресурси (хамали и монтажници) са
необходими за всеки обект. В предложената цена трябва да се включат всички
разходи, необходими за доставката, монтажа и гаранционната поддръжка на
мебелите, поради което със задължителния оглед Възложителят цели да елиминира
бъдещи претенции за допълнително оскъпяване на доставките, предизвикано от
особеностите на конкретните общежития, които няма как да бъдат описани в
техническата спецификация, а трябва да се преценят на място.

Предвид изложените съображения изискването за извършване на оглед няма как да
отпадне, като при обявяване на поръчката възложителят е взел предвид
обстоятелството, че тя се обявява в условията на извънредно положение и при
определен в закона минимален 35-дневен срок за подаване на оферти, възложителят е
определил срок от 58 дни за подаване на оферта, изтичащ на 28 май 2020 г., т.е.
надхвърлящ с 15 дни удължения срок на извънредното положение, като посочения
период е достатъчно продължителен, за да може участниците да извършат оглед във
всички обекти.

И към момента няма пречка заинтересованите лица да извършват огледи. Уверявам Ви,
че управителите на всички клонове на дружеството, управляващи общежития, в които
ще се извършват доставки по настоящата поръчка и домакините на всяко общежитие са
уведомени за необходимостта от извършване на огледи и са в готовност да организират
такива. По време на огледите ще бъдат спазени всички мерки, съобразени с
епидемиологичните изисквания, наложени от извънредното положение.

Изпълнителен  директор: подпис
(Сергей Миланов)

Данните са заличени, съгласно чл. 37 от ЗОП.


