1 Ьпълпителна агенция no горите при МЗХ
БУЛСТАТ 117085508
Дирекция ма 11рироден парк „Русенски Лом
Русе 7000
Бул. Скобелсв 7
Тел. 082/872 397; Факс 082/828 730

e-mail:info@lomea.ore
dpprusenski lom@nug.l
www.lomea.org
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До
Кандидат

Адрес за кореспонденция

Строител ООД

Русе, бул. Липник № 5

Полистрой - 2001 ЕООД

Русе, ул. Згориград № 66

Крие груп ЕООД

Русе, ул. 19-ти февруари № 17
I j / /
Русе, ул. Иларион Макрионполски № 14

ДЗЗД Дунавски строител

Относно постъпили запитвания към документацията за обществена поръчка за
избор на изпълнител на СМР за „Туристическа инфраструктура в ПП Русенски Лом"

Уважаеми участници, закупили документацията,
въпроси от „Строител" ООД разясняваме:

във връзка с

постъпилите

Въпрос 1: Гаранцията за участие в процедурата е 6930 лв. (както е публикувано в
обявлението), определена като 1% от прогнозната стойност на поръчката;
Въпрос 2:Необходимо е да представите общ оборот за последните три приключили
финансови години, които са 2010, 2011 и 2012 г.
Въпрос 3:Участникът трябва да укаже транспортното разстояние по пътната
мрежа отдекларираната асфалтова база до границите на имота, в който ще се
извършва имот 000020, землище на с. Нисово, община Иваново и асфалтовия път от
Националната пътна мрежа.
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Въпроси по количествените сметки:
т. 1: Заслон с огнище е наименованието по предоставените ви проекти, от което се
разбира, че трябва да бъдат изградени три заслона с огнище на посочени от нас
места, а именно .
В документацията са Ви предоставени чертежи и количествени сметки за различни
видове туристическа инфраструктура, която е одобрена за изграждане в природния
парк и които можете да използвате при изготвяне на офертата.
При изготвяне на офертата ви е необходимо да се съобразите:
На шест места в природния парк ще трябва да се монтират пейки с масички и
огнища по представените ви проекти - те са обозначени с План за управление и
допълнително разяснени в т. 3; Трите заслони с огнища са в близост до населените
места, при основни маршрути с. Сваленик - имот 519001, с. Нисово м. Стойково дере
- подотдел 70-н, от картата на Плана за управление на ПП Русенски Лом и с.
Писанец - имот 082131.
Поради настъпили непредвидени обстоятелства в процеса на публикуване на
обществената поръчка, заслонът, който предвиждахме да бъде изграден край р.
Мали Лом, ще бъде до експонираното вековно дърво по маршрут Вековен бряст с.
Нисово - за предпочитане е там да бъде изграден двустранния навес.
т. 2:Не могат да ви бъдат представени схеми на местата за монтаж, а само
местоположение на мостовете:
- м. Грамовец свързан с имот 065066, землище с. Иваново над. Р. Черни Лом.
- м. Смесите, свързан с имот 157005 землище с. Щръклево над р. Бели Лом;
- м. Голям Нисовски Манастир над Мали Лом.
т. 3: За тази точка е необходимо да се използва проект „Масичка с пейка" и проект
„Открито огнище". Предвиждаме изграждане на 6 (шест) такива комплекса за
почивка на местата, които и сега се използват и са отбелязани на картата на
туристическата структура от Плана за управление, като имате възможност за избор
от следните предложения:
- в близост до Големия Нисовски Манастир
- в близост до Малък Нисовски Манастир (без огнище)
- м. Обретенка по р. Бели Лом
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- край с. Нисово по маршрут Вековен бряст - на високата точка на маршрута - (без
огнище);
- край с. Нисово - Старото християнско гробище - (без огнище)
- с. Кошов подотдел 33-14 от Картата на Плана за управление на ПП Русенски Лом
- с. Червен , РИМ Средновековен град Червен - втори паркинг.
Възможно е да направите избор на минимум 6 (шест) комплексни места за почивка,
като всичките са с огнища и/или 7 (седем) такива, като може да не се изграждат
огнища в тези, означени със скоби. Най-висока оценка ще донесе предложение със 7
комплексни места за отдих с масички с пейка и огнище.
т. 4: Видовете СМР за възстановяване на настилката на обслужващия път не са
конкретно описани в документацията и обявата.Те са предмет на проектиране на
кандидата след запознаване със обекта и подлежат на оценка като фактор на
техническото предложение.
т. 5:Съгласно Плана за управление на ПП Русенски Лом - черните пътища
преминаващи край реките са регламентирани туристически маршрути. Тяхното
поддържане е съобразено с преминаване пеша и/или на велосипед и е с ширина до
2 м..
а) Схема на туристическите маршрути е представена на карта Приложение 15
Туристически маршрути, обекти за рекреация, спорт и услуги от Плана за
управление на ПП Русенски Лом. В плана за управление е регламентирано:
Пешеходните специализирани маршрути да се оформят по съществуващи коларски
пътища, пътеки, на земна основа. В случаите, когато се налагат нови връзки
внимателно да се отстранява тревния чим и да се използва за възстановяване на
ерозирани площи.
б) Предвиденото настилане с трошен камък на местата с трайно задържане на кал
също е свързано с предложението на кандидата и е предмет на оценка при избора
на изпълнител.
в) Знаково-информационна система, описано в Плана за управление е
за
правилното насочване на посетителите към определени обекти и ориентация в
парковата територия, както и за съобразяване с определени изисквания по
отношение поведението на посетителите е планирана маркировка, състояща се от
предупредителни, указателни и забранителни табели, ориентировъчни схеми при
изходните пунктове и др. Информационните табла ще бъдат монтирани в началото
на основните маршрути, предвидили сме 9 такива места, а насочващите табели се
поставят по маршрутите на разстояние, подходящо за ориентиране на туристите.
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Описанието в техническата оферта на възстановяване на маршрутите в ПП
Русенски Лом с възстановяване и изграждане на места на нова знаково
информационна система е важно за при оценяването по показател техническо
предложение.
г) допусната е техническа грешка - трябва да се чете 1 бр. За този обект се отнася
описаното в т. 1 за промяна на местоположението.
т. 6: Маршрут „Местообитанията" (Голата могила] е съществуващ маршрут,
отбелязан на Приложение 15. Повече информация за него има и на www.lomea.org.
т. 8: Този въпрос е свързан с т. 5- б, подобно на т. 4 тяхното разработване в рамките
на Плана за управление е предмет на разработване от кандидатите и подлежи на
оценка при избора на изпълнител.
т. 9:0тговорът е подобен на т. 5 - в, предоставените ви чертежи са за подпомагане
изготвяне на ценовата Ви оферта, понеже са посочени табели и количества. Текста
Резерват е примерен - необходимо е да пише Природен парк „Русенски Лом". В
населените места е предвидено да се поставят информационни размери с ширина
150см. и височина 200 см. За тях няма утвърдени проекти, в случай, че предложите
монтирането на такъв тип информационни табла, те ще бъдат приети и високо
оценени.
Почистването на растителността трябва да се извърши по всички регламентирани
маршрути за да могат да се използват за пешеходен и/или велотуризъм (маунтинг
байк], без да се изграждат велотуристически алеи по стандарти за градска среда.
Настоящето писмо е изпратено до всички кандидати, закупили оферти и е
публикувано на страницата на ДПП Русенски Лом www.iomea.org на основание чл.
81 ал. 5 на ЗОП.

