НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
гр. София 1618, ул. „Витошко лале” № 16, e-mail: nim1973@abv.bg, Факс: 02 955 76 02

ИЗХ. № РД 44-28 18.03.2019Г.
РАЗЯСНЕНИЯ ПО ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ

по възлагане на обществена поръчка чрез
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
С П Р Е Д М Е Т:
“ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА СГРАДАТА НА НАЦИОНАЛЕН
ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ И ФИЛИАЛ БОЯНСКА ЦЪРКВА, ГР. СОФИЯ”
В ОТГОВОР НА ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ, ДАВАМЕ СЛЕДНИТЕ РАЗЯСНЕНИЯ:

ВЪПРОС:
Цитат:

1. С каква честота следва да се извършват дейностите посочени в т. 1.4 от техническа
спецификация „1.4. Сезонно почистване – прозорци и дограма, машинно зипиране на
подове с мека настилка, ръчно почистване на советителни тела в сградата на НИМ“
– един, два или четири пъти годишно?“
ОТГОВОР:
При условие, че в документацията си, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочил „сезонно почистване“,
следва да се тълкува, че посочените дейности се извършват веднъж във всеки сезон на
годината – пролет, лято, есен, зима.
Цитат:

2. Моля за информация относно броя на осветителните тела в сградата на НИМ, които
следва да се почистват сезонно.
ОТГОВОР:
При условие, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е дал възможност на участниците да извършат оглед на
обектите, предмет на договора, би следвало, всеки заинтересован от спецификата на
работа да извърши оглед и да се запознае на място с обектите, предмет на договора.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не се ангажира да даде брой осветителни тела, които следва да се
почистват, тъй като в срока на договора, броят може да си изменя.
Забележка:
Настоящите разяснения стават неразделна част от документацията от одобрената документация
за участие и са достъпни на официалната интернет-страница на възложителя в „профил на
купувача”, раздел „процедури”:
https://historymuseum.org/bg/profile/procedures/izpylnitel-za-pochistvane-na-sgradata-na-nim-i-filialbojanska-cyrkva/

Доц. д‐р БОНИ ПЕТРУНОВА

ДИРЕКТОР: П
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ИЗХ. № РД 44-26/ 05.03.2019Г.
РАЗЯСНЕНИЯ ПО ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ

по възлагане на обществена поръчка чрез
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
С П Р Е Д М Е Т:
“ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА СГРАДАТА НА НАЦИОНАЛЕН
ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ И ФИЛИАЛ БОЯНСКА ЦЪРКВА, ГР. СОФИЯ”
В ОТГОВОР НА ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ, ДАВАМЕ СЛЕДНИТЕ РАЗЯСНЕНИЯ:

ВЪПРОС:
Цитат:

„молим да ни изпратите уточнение, относно работния процес на персонала, ангажиран с
изпълнение на дейностите по почистване.
Служителите (не по‐малко от 6), съгласно списък и кратко описание на условията в
Обявление за поръчка, работят на 8 часов работен ден, или часовия диапазон може да се
определи от Изпълнителя, след извършване на оглед.“
ОТГОВОР:
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е поставил изискване за работното време на персонала на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Всеки участник следва сам да прецени организацията на работа на заетите с изпълнение на
договора по настоящата обществена поъчка.
Всеки участник може да направи оглед на обектите, предмет на обществената поръчка, както и
тяхното работно време (за допълнителна информация, виж документация за участие).
Забележка:
Настоящите разяснения стават неразделна част от документацията от одобрената документация
за участие и са достъпни на официалната интернет-страница на възложителя в „профил на
купувача”, раздел „процедури”:
https://historymuseum.org/bg/profile/procedures/izpylnitel-za-pochistvane-na-sgradata-na-nim-i-filialbojanska-cyrkva/

Доц. д‐р БОНИ ПЕТРУНОВА

ДИРЕКТОР: П

