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ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ЯКИМОВО 
3640 с. Якимово     тел.09742/2323,09742/9900 

ул.”Европа” № 8    факс 09742/9900,9906 

e-mail: qkimovo@net-surf.net 

 

 
Изх.№ 2052 -1 /08.08.2017 г. 

 

До всички заинтересовани лица  

 

Относно: Обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява  

№ 25 /28.07.2017 г. с предмет „Изкърпване на ІV-то класна пътна мрежа : MON-1200, 

MON- 1201 с.Долно Церовене и MON-1130 с.Комощица, община Якимово“, 

 

                                                                          

РАЗЯСНЕНИЕ по чл.189 от ЗОП 

 

Във връзка с получено в деловодството на възложителя искане за разяснение по 

предоставените указания за участие по посочената обява, предоставям настоящите 

отговори-разяснение: 

 

Въпрос 1: Съгласно т.12 от Указанията за участие, Ценовото предложение /Приложение 10/ 

трябва да включва общата стойност на СМР/СРР за обекта и към него да се приложи 

Количествено-стойностна сметка. 

Съгласно Техническата спецификация за обекта, към настоящия момент не са известни 

точните количества на видовете работи. Същевременно в ценовото предложение се 

попълват единични цени на видовете работи, като за определяне на показателя „Предложена 

цена“ ще се използва сумата от тях. 

Моля отговорете, необходимо и е да бъде представена Количествено-стойностна сметка, 

която да определя общата стойност на СМР/СРР и ако да – на база на какви количества да 

бъде определена стойността? 

 

Отговор: Видно от условията на обявата, както и дадените указания за подготовка на 

ценовото предложение на участниците и описания механизъм на изпълнение на работата, 

Възложителят към този момент е определил с одобрените допълнителни условия 

изискването да се оферират единични цени за фиксирани видове работи – съгласно Раздел I 

от образец на Ценово предложение (приложение 10). Участникът следва и да предложи 

елементи на ценообразуване (раздел II, приложение 10, Ценово предложение). Образец на 

КСС с посочени видове и количества не е приложен и не е част от документацията, тъй 

като точните количества работа към този момент не са известни. Възложителят не е 

поставил изискване да се попълва КСС от участниците, общата стойност на 

СМР/СРР не се определя от Изпълнителя и не се предлага такава в образеца на Ценово 

предложение. 
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 Въпрос 2: В приложение 7 – Техническо предложение от Документацията за участие, 

участникът трябва да посочи срок за изпълнение на поръчката, както и да приложи 

Календарен график за изпълнение предмета на  поръчката.  

Моля отговорете, необходимо ли е да бъде представен Календарен график за изпълнение на 

поръчката при положение, че към настоящия момент не са известни точните количества 

видове работи? 

Възложителят има ли ограничение за максималния срок за изпълнение на поръчката? 

 

Отговор:  

С оглед липсата на абсолютно определен срок за изпълнение, в настоящите условия не е 

поставено изрично изискване за представяне на подробен линеен календарен план-график за 

изпълнение предмета на поръчката. Видно от предмета на поръчката и дадената изходна 

информация, както и от изискванията към качествения обхват на предложението за 

изпълнение на поръчката, график за изпълнение се представя като приложение, 

онагледяващо и потвърждаващо описаната организация за изпълнение на СРР в 

обхвата на поръчката и се отразява на експертната оценка на техническото 

предложение – следва да отразява последователността в работата на изпълнителя, 

независимо от количествата и обемите на конкретната дейност и без да е обвързан с 

краен срок за изпълнение. 

Възложителят не може към този момент да определи максимален срок за изпълнение на 

поръчката, тъй като не са известни точните количества за изпълнение. С оглед 

специфичните правила за бюджетиране, в рамките на календарната 2017г. следва да бъде 

изпълнен и разплатен целият обем от работа. 

С оглед дадените отговори, всички участници следва да имат предвид, че т.1 от 

Приложение № 7 (Срок за изпълнение на поръчката) не следва да се попълва и няма да 

има обвързваща сила за нито един участник. В случай, че участник е попълнил срок за 

изпълнение, то той ще се счита неписан и няма да се отразява върху 

разглеждането/оценката на техническото предложение. 

 

Настоящите разяснения са неразделна част от условията на процедурата от момента 

на публикуването им и следва да се съобразят от всички заинтересовани кандидати за 

участие. 

 

 

Възложител:  ПП 

/д-р Георги Георгиев – кмет на община Якимово/ 


