Въпрос: В документацията е предвидено, че следва да бъдат установени и
идентифицирани собствениците на имоти, както и да бъде осигурен пълен набор
от документите, необходими за придобиване на вещните права. Изискването е
посочено в т.1.1., което се отнася до придобиването на имоти за наземните
съоръжения – площадки. Моля да уточните дали това изискване се отнася само
до имотите, засегнати от площадкови обекти (42 имота) или се отнася и за
останалите имоти, засегнати от линейната част на газопровода. Относно
линейната част – моля да изясните ще влиза ли в задълженията на Изпълнителя
да осигури имена, адреси, данни за наследници и документи за имотите в
линейната част или тези данни ще бъдат предоставени от Възложителя, т.е. това
не следва да бъде калкулирано като дейност при изготвяне на ценовата оферта.
Отговор: За имотите върху които ще бъдат изградени надземните технологични
съоръжения трябва да бъде осигурен пълен набор от документи, необходими за
придобиване на вещни права, за имотите засегнати от сервитута на газопровода
и прилежащата му инфраструктура ще бъде необходимо учредяване на сервитут
в полза на Възложителя. Всички дейности по придобиване на сервитутни права
в полза на Възложителя са задължение на Изпълнителя.
Въпрос: В документацията е предвидено, че Изпълнителят следва да внесе
искане до всяка община за изготвяне на пазарни оценки за сервитутните права и
да провери направените оценки от комисиите. Моля да уточните ще влиза ли в
обема от задължения на Изпълнителя изготвянето на пазарни оценки за
линейната част, респ.цената на оценките следва ли да бъде калкулирана или не в
ценовата оферта.
Отговор: Оценяването ще се извършва от лицензирани оценители, назначени от
съответните общини/кметства.
Въпрос: В Приложение №8 е посочено, че Изпълнителят следва да предостави
информация за изпълнението на договори по придобиване на вещни права като в
таблицата има графа „Стойност в лева“. Моля да уточните коя стойност следва
да бъде попълнена – стойност на проект, стойност на договора или друга.
Отговор: Стойността, която трябва да бъде попълнена е тази на договора.

