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ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА И ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Рехабилитация на
общински пътища в Община Белене и частични ремонти на читалищата в селата Деков,
Кулина вода, Петокладенци и Татари.”
ОТНОСНО: РАЗЯСНЕНИЯ ПО ПОСТЪПИЛИ ЗАПИТВАНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА
УЧАСТИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка със постъпили запитвания по документация за обществена поръчка с
предмет: „Рехабилитация на общински пътища в Община Белене и частични ремонти
на читалищата в селата Деков, К.вода, Петокладенци и Татари” и чл. 29 ЗОП /в сила
до 25.02.2012г./ Ви отговаряме на постъпилите запитвания:
Въпрос:

1. Отговор:
В дадените количествените сметки за пътища, също и за читалищата,
записани на „еxcel 2003” и предоставени на електронен носител, във файл ” с
имена „КС пътища.xls“ и „Одобрени КС за Читалища и пътища.xls”
(последната се отнася само за читалища), в колона „Е” на таблиците не е
приложена функцията за форматиране до 2-рия знак след десетичната
запетая от опциите на електронния формат на файла за всички стойности.
След като се активира функцията за колона „Е”, в редовете по някои от
позициите се явяват числа след десетичната запетая различни от 0.
Уточняваме заинтересовани от участие лица да активират функцията на
екселската таблица за показване на числата до втория знак след
десетичната запетая на колона Е „К-ВО”.
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Остойностяването следва да се извърши съгласно електронната
количествена сметка, като закръгленията на стойността да стават до
вторият знак (включително) след десетичната запетая.
Напомняме Ви, че документацията, техническите проекти и заданията
на възложителя, както и количествените сметки ( Количествени сметки
пътища) и всички постъпили разяснения по постъпили въпроси и отговори,
може да намерите и изтеглите от сайта на Община Белене
http://obshtina.belene.net/,
горе
вляво
под
заглавието
„Управление”>Обществени поръчки> Преписка: 00661-2012-0006 .
Въпрос:

Отговор:
2. Да, ще бъдат приети, като същите следва да са подкрепени и със съответните
референции от възложител по смисъла на ЗОП или препоръка от частния
инвеститор, в съответствие с чл.51 ал.1 т.2 ЗОП /в сила до 25.02.2012г./;

Приложения:
1.Количествена сметка за пътища читалища – на хартиен носител – по 1 бр.
2.Диск съдържащ Количествените сметки за пътища и читалища с включена
опция след десетичната запетая – 1 бр.

С уважение,

Петър
Илиев
Дулев
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