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Р А З Я С Н Е Н И Е 
 
 

 
На основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП и по повод постъпило на 27.04.2018 г. 

запитване относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: Строителство на обект: „Изпълнение на строителни и монтажни работи 
за ремонт и преустройство на ОДЗ „Юрий Гагарин”, находящо се в УПИ II - за 
детско заведение, кв. 14 по плана на гр. Годеч”, представям разяснение както 
следва: 

 
 1. Т. 19 от обявените указания: 
„Общата прогнозна стойност на настоящата обществена поръчка е в 

размер на 838 907,21 (осемстотин тридесет и осем хиляди деветстотин и седем 
цяло и двадесет и една стотни) лева без включен ДДС, в това число: 

• Цена за изпълнение на строителните и монтажните работи предмет 
на поръчката в размер на 786 673,30 (седемстотин осемдесет и шест хиляди 
шестстотин седемдесет и три цяло и тридесет стотни) лева без включен ДДС; 

• Цена за доставка, монтаж и демонтаж на външно фасадно скеле в 
размер на 6 292,80 (шест хиляди двеста деветдесет и две цяло и осемдесет 
стотни) лева без включен ДДС*; 

• Непредвидени разходи в размер на 39 648,31 (тридесет и девет 
хиляди шестстотин четиридесет и осем цяло и тридесет и една стотни) лева без 
включен ДДС, които представляват точно 5 (пет) на сто от цената за изпълнение 
на работите.” 

 
Да се чете, както следва: 
„19. Общата прогнозна стойност на настоящата обществена поръчка е в 

размер на 838 907,21 (осемстотин тридесет и осем хиляди деветстотин и седем 
цяло и двадесет и една стотни) лева без включен ДДС, в това число: 
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• Цена за изпълнение на строителните и монтажните работи предмет 
на поръчката в размер на 792 966,10 (седемстотин деветдесет и две хиляди 
деветстотин шестдесет и шест цяло и десет стотни) лева без включен ДДС; 

• Цена за доставка, монтаж и демонтаж на външно фасадно скеле в 
размер на 6 292,80 (шест хиляди двеста деветдесет и две цяло и осемдесет 
стотни) лева без включен ДДС*; 

• Непредвидени разходи в размер на 39 648,31 (тридесет и девет 
хиляди шестстотин четиридесет и осем цяло и тридесет и една стотни) лева без 
включен ДДС, които представляват точно 5 (пет) на сто от цената за изпълнение 
на работите.” 

 
2. Поставен е следният въпрос:  
В Методиката за оценка, т.2. Показатели за оценка на офертите, 

Показател „Предлагана цена”, е написано:  
„Оценката по показателя „Предлагана цена” (ЦО) за всеки отделен 

участник в процедурата се извършва определя като оценка на общата 
предложена цена (без включен ДДС) за изпълнение на строителните и 
монтажните работи, включени в предмета на поръчката. Оценката на 
офертите ще се извършва с прилагане на следната формула: 

ЦОп = ( Цтп / Цп ) х 100 
Където: 
ЦОп е оценката по показателя „Предлагана цена” на офертата на n-тия 

участник. 
Цп е предложената цена за изпълнение на поръчката в лева без включен 

ДДС от n-тия участник, чиято оферта се оценява. 
Цтп е най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката в лева 

без включен ДДС от участник в процедурата.”  
От написаното не е ясно коя цена се оценява, общата предложена цена 

от участника или общата предложена цена за строително - монтажни работи 
предложена от участника. 

Моля Възложителят да уточни коя цена влиза в методиката за оценка 
на участника? 

 
Отговор: 
Възложителят уточнява, че в методиката влиза общата цена, предложена 

от участника! 
 
3. Поставен е следният въпрос: 
„В Образец №3 - „Ценово предложение” са посочени места за вписване 

на следните предложени от участника цени, а именно:  
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 „Предлагаме да изпълним строителството предмет на поръчката, съобразно 
условията на договора и изискванията на възложителя и подадената оферта при 
следната обща цена: 

 лева (  ) лева без включен 
ДДС 

(сума с цифри)  (сума с думи)  
или    

 лева (  ) лева с включен ДДС, 
(сума с цифри)  (сума с думи)  

в това число: 

- непредвидени разходи в размер на:  

 лева (  ) лева без включен 
ДДС 

(сума с цифри)  (сума с думи)  
или    

 лева (  ) лева с включен ДДС, 
и 

(сума с цифри)  (сума с думи)  

- разходи за доставка, монтаж и демонтаж на Външно скеле:  

 лева (  ) лева без включен 
ДДС 

(сума с цифри)  (сума с думи)  
или    

 лева (  ) лева с включен ДДС, 
и 

(сума с цифри)  (сума с думи)  

От написаното в Образец №3, не е ясно, в първата горепосочена таблица от 
Ценовото предложение, дали трябва да се впише общата предложена от участника цена 
или цената за СМР, предложена от участника.  

Ако проследим по надолу в Ценовото предложение, е написано „в това число: - 
непредвидени разходи в размер на:”. Това би трябвало да означава, че в първата 
таблица се вписва общата предложена цена от участника. Но тогава къде трябва да се 
впише предложената от участника цена за строително – монтажните работи, тъй като тя 
също е част от общата предложена цена на участника.  

Моля Възложителят да уточни къде в Образец №3 - „Ценово предложение” 
трябва да се впише предложената от участника цена за строително – монтажни 
работи?  
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 Отговор: 
Възложителят добавя места за вписване в Образец №3 - „Ценово 

предложение”, както следва: 
„Предлагаме да изпълним строителството предмет на поръчката, съобразно 
условията на договора и изискванията на възложителя и подадената оферта при 
следната обща цена: 

 лева (  ) лева без включен 
ДДС 

(сума с цифри)  (сума с думи)  
или    

 лева (  ) лева с включен ДДС, 
(сума с цифри)  (сума с думи)  

в това число: 

- строителни и монтажни работи в размер на:  

 лева (  ) лева без включен 
ДДС 

(сума с цифри)  (сума с думи)  
или    

 лева (  ) лева с включен ДДС, 
и 

(сума с цифри)  (сума с думи)  

- непредвидени разходи в размер на:  

 лева (  ) лева без включен 
ДДС 

(сума с цифри)  (сума с думи)  
или    

 лева (  ) лева с включен ДДС, 
и 

(сума с цифри)  (сума с думи)  

- разходи за доставка, монтаж и демонтаж на Външно скеле:  

 лева (  ) лева без включен 
ДДС 

(сума с цифри)  (сума с думи)  
или    

 лева (  ) лева с включен ДДС, 
и 

(сума с цифри)  (сума с думи)  
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 4. Поставен е въпрос, както следва: 
 В Указанията към Документацията за участие „Ценовото предложение” е 
написано като Образец №7, а в приложените към Документацията за участие в 
обществената поръчка образци, е написано като Образец №3 - „Ценово 
предложение”. Аналогично „Техническото предложение” е написано като 
Образец №3, а в приложените към Документацията за участие в обществената 
поръчка образци, е написано като Образец №2 - „Техническо предложение” 
Моля Възложителят да уточни номерата на Образците, представляващи 
„Техническо предложение” и „Ценово предложение”? 

 
Отговор: 
Техническото предложение следва да се чете като Образец №2, а ценовото 

предложение като Образец № 3. 
 
 
 

 
 
 
РАДОСЛАВ АСЕНОВ       ……. /заличава се съгласно чл.2 от ЗЗДЛ/……… 
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ 

 
 


