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РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА 
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ: „Модернизация и внедряване на 
мерки за енергийна ефективност на ОУ „д-р Петър Берон", гр. Дебелец". 

Въпрос 1: Външната пръскана полимерна мазилка цветна ли трябва да е, или бяла? 

Отговор: Външната мазилка ще бъде полимерна, цветна. Ще се нанася чрез влачене. Цветовото 
решение е в два цвята тъмен и светъл като самите цветове ще се уточнят допълнително. 

Въпрос 2: Водосточните тръби, улуци и водосточни казанчета от какъв материал да бъдат - от 
поцинкована ламарина, от ламарина с полиестерно покритие или други? 

Отговор: След като не е указан изрично материала за улуците и водосточните казанчета, ще се 
приеме всяка оферта. 

Въпрос 3: В Образец №8 (Декларация относно липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 (от 
„а" до „д"); чл. 47, ал. 2, т. 2 и т. 5 и чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП, Възложителят изисква посочване 
на „Обществена поръчка, открита с Решение № / г.". Моля уточнете 
номера и датата на посоченото Решение. 

Отговор: Обществената поръчка е открита с Решение №РД 24-67 от 07.08.2013 г. 

Въпрос 4: В т. 22.1 от Указанията за участие в обществената поръчка е посочено: „В 
Техническото предложение (Образец №4) участникът предлага срок на 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.". 

Моля да уточните къде в Образец №4 се посочват гаранционните срокове за 
изпълнените СМР. 

Отговор: Гаранционните срокове за изпълнените СМР следва да се посочат в т. 1 от Образец 
№4 Техническо предложение. 

Въпрос 5: Къде в образец №5 - Ценово предложение се посочват в отделни редове (т. 23.2 от 
Указанията за участие в обществената поръчка) цена за предвидените СМР и обща цена с 
включен ДДС. 
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Отговор: Точка 23.2 от Указанията за участие в обществената поръчка се отнася за 
Количествено-стойностната сметка - образец №19, която следва да се приложи заедно с 
анализите за всички видове работи в обхвата на поръчката към Предлагана цена - финансова 
оферта (образец №5). 

На основание чл. 29 ал. 1 от Закона за обществените поръчки ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
изпрати разяснението до всички кандидати, които са закупили документация за участие и са 
посочили адрес за кореспонденция. 


