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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. В прогнозната стойност на 

поръчката- 393 040 лв. без ДДС 
включени ли са като стойност 
непредвидените 5 % разходи?

Да.  /вижте приложен въпрос и даден отговор 
изпратен на всички участници на 12.04.2012г.:
ВЪПРОС: 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, който да съдържа тези задължителни 
полета след последната позиция.
ОТГОВОР:  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.).”/

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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