ВЪПРОС:
Долу упоменатата публикация за възлагане на поръчка ....... Съдържа
прогнозните финансови рамки на стойност 70 000 лв. без ДДС, която е съпоставена със:
1. Срок на договор 12 месеца.
2. Изискване на Възложителя за ангажиране на цитирам „минимум 15
(петнадесет) ангажирани лица....“
3. Допълнителни работници при спешност и за допълнителните дейности.
Моля разяснете ми тоталното математическо несъответствие на зададените стойности?
ОТГОВОР/РАЗЯСНЕНИЕ:
Потвърждаваме, че срокът на договора във връзка с проведената обществена
поръчка е – 12 месеца, считано от 01.01.2021 г.
Съгласно т. IV УСЛОВИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ
УЧАСТНИЦИТЕ. КРИТЕРИЙ ЗА ПОДБОР изпълнителят трябва да осигури и
ангажира за изпълнението на поръчката не по-малко от 15 (петнадесет) служители, като
при необходимост трябва да има възможност да осигури и допълнителни работници с
цел спазване на предложения и одобрен от Възложителя график за изпълнение на
дейностите по поръчката.
Съгласно Приложение № 3 ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С
ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПОЧИСТВАНЕ В СГРАДИТЕ НА КРС т. III. Т. 2 Допълнителни
дейности, включени в предмета и цената по договора в рамките на текущото
почистване, при обявено извънредно положение/обстановка, свързани с осигуряване на
противоепидемични мерки за превенция и/или ограничаване на предпоставките за
разпространение на вирусни, респираторни заболявания и остри респираторни
инфекции - ежедневно (най-малко 2 (два) пъти в рамките на работен ден) и/или при
заявка на Възложителя - ръчно почистване с подходящ дезинфектант на всички често
използвани повърхности: електрически ключове, брави на врати и други, включително
подови настилки.
Съгласно Приложение № 3 ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С
ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПОЧИСТВАНЕ В СГРАДИТЕ НА КРС VI. ИЗИСКВАНИЯ НА
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, т. 4:
Текущото почистване се извършва: ежедневно преди началото на работното
време, а именно до 9:00 часа; седмично Всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа
Изпълнителят трябва да осигури на разположение на Възложителя двама дежурни
хигиенисти. При обявено извънредно положение/обстановка, свързани с осигуряване на
противоепидемични мерки за превенция и/или ограничаване на предпоставките за
разпространение на вирусни, респираторни заболявания и остри респираторни
инфекции – Изпълнителя извършва ежедневно почистване - най-малко 2 (два) пъти в
рамките на работен ден и/или съгласно заявка на Възложителя. Почистването следва да
се извърши от двама дежурни хигиенисти.
В тази връзка не считаме, че е налице математическо несъответствие на
зададените дейности.

