РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Дирекция „Национален парк Рила”

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Относно: Отстраняване на явна фактическа грешка в Документацията за възлагане на
обществена поръчка с предет: Избор на изпълнител за осъществяване на дейности
по „ Планиране и оптимизация на управлението“ обособени в три позиции:
Обособена позиция № 1 - „ Актуализиране на план за управление на Национален
парк „Рила“, съгласно утвърдено от министъра на околната среда и водите
Задание“, Обособена позиция № 2- „ Разработване на План (ПУ) на резерват
„Риломанастирска гора“ (РМГ)“ и Обособена позиция № 3- „ Разработвене на
ГИС базирано приложение към системата за наблюдение на биоразнообразието в
НП „Рила“ по проект № DIR 5113325-18-116 „Устойчиво управление на
Национален парк Рила І-ва фаза“ BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на
дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати”

Отговор на Въпрос №1 относно несъответствия в сроковете в т.3.2. План рафик за
изпълнение, сроковете за изпълнение на дейностити в Техническа спецификация –
Приложение 1 и реалното време, в което може да се изпълни поръчката.
Да ние знаем за тези разлики в сроковете, те не са техническа грешка.
Разликата в сроковете идва от забавяне стартирането изпълнението на прокта и
заложеното време в Техническо задание от УО, по което са изготвени техничиските
спецификации, поради обстоятелства, независещи изцяло от ДНП Рила.
Предвид това забавяне Дирекция „Национален Парк Рила“ ще иска от УО удължаване
срока на проекта за да може да се реализират всички дейности по настоящия проект.
Отговор на Въпрос №2 относно техническа грешка в Образец 8-проект на договор,
където в чл.34 и чл.21 от Договора е записан „Дирекцията на Национален парк
„Пирин“, вместо „Рила“
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В документацията е направена поправка:
Вместо „Дирекцията на Национален парк „Пирин“ да се чете: „Дирекцията на
Национален парк„Рила“.
Изготвил: Янка Илиева
Мл.експерт „УС“ и „ОП“
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