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Относно: Постъпили въпроси за открита процедура за възлагане на  обществена поръчка по реда 
на ЗОП за строителство с предмет: „Прилагане на енергоефективни мерки в сградата на 
ОДЗ”Детелина” с.Оризово, община Братя Даскалови”

Уважаеми Г-не/Г-жо,

Във връзка с постъпили въпроси, относно горепосочената процедура Ви изпращаме отговорите на 
Възложителя:

№ ВЪПРОС ОТГОВОР
1. Какъв  е  типа  на  радиаторните 

вентили-обикновен или с термоглава?
Позиция  101  от  КС  “Доставка  и  монтаж  на 
радиаторен  вентил”  –  318  бр.  е  свързана  с 
позиция  122  –  “Направа  студена  проба  на 
отоплително  тяло  на  инсталация”  и  позиция 
123 – “Направа на топла проба на инсталация 
с котел с отопл. прибор”,  от което следва че 
159 бр. ще са обикновени и 159 с термоглава.

2. Какъв  вид е минералната мазилка в 
зависимост от
 -  състава:  полимер-силиконова, 
акрилна,  силиконова  или  силикон-
силикатна
-  структурата: драскана или влачена
Видът  е  от  изключително  важно 
значение  за  по-точно  определяне  на 
цената,  както  и  дебелината  на 
фракцията,  която  според 
количествената  сметка  е  3мм.  Моля 
да  потвърдите  дебелината  от  3мм. 
фракция,  понеже  едрата  фракция, 
поради  големия  си  разход  на 
материал е по-рядко срещана.

Минералната  мазилка  е  силикатна,  а 
структурата  е  влачена.  Потвърждаваме,  че 
дебелината на фракцията е 3мм.

3. В  указанията  в  частта  “Технически 
спецификации”  за  Топло  и 
хидроизолация  на  покрив,  са 
изброени стандартите за качество, на 
които трябва да отговарят вложените 
топлоизолационни материали, между 
които  е  посочен  стандарт  за 
минерална вата, но в количествената 
сметка образец №17 няма позиция от 
СМР  ,  полагане  на  минерална  вата. 
Моля да уточните това разминаване.

За  топло  и  хидроизолация  на  покрив  не  е 
предвидено  полагането  на  минерална  вата, 
поради което в Количествена сметка Образец 
№17, не е предвидена позиция за полагане на 
минерална вата.
Изброените  стандарти  са  примерни, 
възложителя не претендира за изчерпателност.

4. В  позиция  №9  от  количествената 
сметка  образец  №  17  е  записано  “ 
Монтаж  первази  от  PVC при 
ремонти”, моля да уточните какво се 

 Да се има в предвид  доставка и монтаж на 
первази от PVC  и ширина на перваза 20см.
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има в предвид , къде ще се поставят и 
с каква ширина са, само труд ли влиза 
в определяне на цената?

5. Трябва ли да приложим 
непопълнения проекто-договор в 
офертата и в кой плик?

Проекто-договора не се прилага.

6. В  указанията  за  съдържанието  на 
плик  №2  е  записано,  че  трябва  да 
посочим  гаранционни  срокове  за 
СМР в образец №2 , но в образец №2 
това не е предвидено. Трябва ли да ги 
вмъкнем  в  образец  №2  или  да  ги 
посочим в Работната програма?

Гаранционните  срокове  за  СМР  да  бъдат 
вмъкнати  в  Образец  №  2  –  Техническо 
предложение  за  изпълнение  на  поръчката, 
като нов абзац със следният текст:
“Предлагаме  гаранционни  срокове  за 
изпълнените  строително-монтажни  работи, 
съоръжения  и  строителни  обекти  както 
следва:
  - за хидроизолационни и топлоизолационни 
работи на сгради и съоръжения в неагресивна 
среда : …………………
  - за всички видове строителни, монтажни и 
довършителни  работи  (подови  и  стенни 
покрития,  тенекеджийски,  железарски, 
дърводелски  и  други),  както  и  за  вътрешни 
инсталации на сгради: ……………”

7. В  документацията  е  посочено,  че 
срокът за изпълнение на възложената 
обществена  поръчка  е  до  3(три) 
месеца  от  сключване  на  договор  за 
избор на изпълнител, а в Образец №2 
се посочва срок за изпълнение , който 
трябва  да  е  не  по-късен  от 
01.08.2012г.  Цялата  процедура  по 
разглеждането  и  оценяването  на 
офертите на участниците и избор на 
изпълнител  отнема  известно  време. 
Като се има предвид това то срокът за 
изпълнение излиза,  че няма да е по-
дълъг  от  2(два)  месеца.Молим  за 
коментар!

В Образец № 2 – Техническо предложение за 
изпълнение  на  поръчката,  за  срок  на 
изпълнение на поръчката да се чете –“не по-
късен от 01.09.2012 г.”

8. Образец  №  17 Количествено-
стойностна  сметка  не  съдържа 
отделни  редове,  в  които  да  бъдат 
посочени цена за предвидените СМР, 
цена  за  непредвидените  СМР  в 
размер  на  5%  от  стойността  на 
предвидените,  обща цена без ДДС и 
обща цена с ДДС, но има изискване 
на  стр.13,  т.23.2  тези  суми да бъдат 
посочени в отделни редове.С оглед на 
това,  че  образците  не  подлежат  на 
промени  от  наша  страна,  нито  се 
допуска допълване и/или премахване 
на  информация  от  тях  молим  да 
изпратите  отново  Образец  №17 
Количествено-стойностна  сметка, 

Изпращаме Ви  Образец № 17 Количествено-
стойностна сметка с добавени:
“  -  ред  125  –  Цена  за  предвидени  СМР без 
ДДС (лв.)
   - ред 126 – Цена за непредвидени СМР 5% 
(лв.)
   - ред 127 – Обща цена без ДДС (лв.)
   - ред 128 – Обща цена с ДДС (лв.).”
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който да съдържа тези задължителни 
полета след последната позиция.

9. В  образец  №4  Ценово  предложение 
коя цена следва да посочим? В т.23.4 
е указано, че на оценка подлежи обща 
цена без включен ДДС в това число с 
включени  непредвидени  разходи,  но 
в Образец №4 Ценово предложение в 
начина на формиране на предлаганата 
цена  не  е  посочено,  че  в  нея  се 
включват и тези непредвидени СМР в 
размер на 5 % от предвидените.

В  образец  №4  Ценово  предложение  се 
включва общата цена без ДДС, в това число с 
включени непредвидени СМР, т.е. от Образец 
№17 , ред 127.

10. Няма  указания  за  това,  къде  се 
прилага  проекто-договорът  (не 
присъства и в Образец №1 Списък на 
документите  съдържаща  се  в 
офертата.

Проекто-договора не се прилага.

11. В  Образец  №1  Списък  на 
документите  съдържащи  се  в 
офертата,  стр.3 относно документите 
които се слагат в Плик №2 пише че се 
прилагат:
     а) Декларации за съответствие и 
сертификати за качество, издадени на 
участника  конкретно  за  тази 
процедура,  които  съдържат 
информация  за  гаранционните 
срокове.
    б) Сертификати, удостоверения и 
други  документи,  доказващи 
съответствие на влаганите материали 
и изисквания стандарти.
    Това  два  различни  вида 
декларации/сертификати ли са?
    Декларациите/сертификатите които 
съдържат  информация  за 
гаранционните срокове за кои видове 
материали следва да се приложат?

В  Образец  №1  Списък  на  документите 
съдържащи  се  в  офертата,  стр.3  относно 
документите  които  се  слагат  в  Плик№  2  е 
допусната  техническа  грешка като е  изписан 
текста:
 “1.Техническо предложение за изпълнение на 
поръчката,  декларации  за  съответствие  и 
сертификати  за  качество,  издадени  на 
участника конкретно за тази процедура, които 
съдържат  информация  за  гаранционните 
срокове- Образец №2” вместо да бъде изписан 
текста  от  т.22.1.1.  от  Документацията  за 
участие  в  процедурата,  който  гласи: 
“Техническо  предложение  от  участника 
(Образец  №  2)  –  оригинал.  В  Техническото 
предложение  участника  предлага  срок  за 
изпълнение, който не може да бъде по-голям 
от посочения в  т. 7 от настоящите указания, 
както и гаранционни срокове, които да не са 
по- кратки от предвидените в Наредба № 2 от 
31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на 
строежите в република България и минимални 
гаранционни срокове за изпълнени строителни 
и монтажни работи, съоръжения и строителни 
обекти.”

12. На стр.12 от документацията, т.22.1.1 
е  указано,  че  в  Образец  №2 
Техническо предложение се посочват 
и  гаранционни срокове,  които да  не 
са  по-кратки  от  предвидените  в 
Наредба  №  2/31.07.2003г.,  но  в 
Образец №2 не е  предвидено място, 
където  да  се  посочат  тези  срокове. 
Молим за коментар!

Гаранционните  срокове  за  СМР  да  бъдат 
вмъкнати  в  Образец  №  2  –  Техническо 
предложение  за  изпълнение  на  поръчката, 
като нов абзац със следният текст:
“Предлагаме  гаранционни  срокове  за 
изпълнените  строително-монтажни  работи, 
съоръжения  и  строителни  обекти  както 
следва:
  - за хидроизолационни и топлоизолационни 
работи на сгради и съоръжения в неагресивна 
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среда : …………………
  - за всички видове строителни, монтажни и 
довършителни  работи  (подови  и  стенни 
покрития,  тенекеджийски,  железарски, 
дърводелски  и  други),  както  и  за  вътрешни 
инсталации на сгради: ………………………..”

13. Стр.20 от Документацията, в списъка 
на  образците  е  изброен  Образец  18 
Приемо-предавателен  протокол, 
който  не  е  приложен  в 
документацията за участие.

Образец  №  18  е  Приемо-предавателен 
протокол  за  Техническият  проект,  който  се 
предава  на  избраният  изпълнител  при 
подписване  на  договора,  поради  което  не  е 
приложен в Документацията.

14. В  Образец  №1  Списък  на 
документите  съдържащи  се  в 
офертата не е указано мястото където 
да се приложат копия от балансите и 
отчетите за приходите и разходите( за 
2011г.  все  още  не  са  обявени  в 
Търговския  регистър).  Следва  ли  да 
ги  добавим  в  списъка  Образец  №1 
след “Справка – декларация Образец 
№13”  или  Образец  №1  остава 
непроменен?

Копията от балансите и отчетите за приходите 
и  разходите  да  се  прилагат  към  Справка  – 
декларация  Образец № 13.
Образец  №1  –  Списък  на  документите 
съдържащи се в офертата остава непроменен.

На основание чл. 29, ал. 3 от ЗОП, настоящото разяснение се прилага и към документацията, 
която ще се закупува от други лица.

ИВАН ТАНЕВ: …………………….
Кмет на Община Братя Даскалови
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