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РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА 
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: Инженеринг - проектиране и 
изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за 
енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на 
Община Велико Търново по обособени нозицииЮбособена позиция №1 „Сграда с 
административен адрес гр. Велико Търново,ул. "Бяла Бона" №15;Обособена 
позиция №2 "Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. "Райчо 
Николов" №3;Обособена позиция №3 "Сграда с административен адрес гр. 
Велико Търново, ул. "Ниш" №2 - ЕЖБИ. /с уникален номер в РОП 00073-2015-
0024/, открита с Решение РД 24-32 от 24.08.2015 г. на основание чл. 14, ал.1, т.1 от 
ЗОП 

Въпрос: 

„С Разяснение № 9100-1260/09.10.2015 г. на въпрос №3 отговаряте относно 
обособени позиции 1,2 и 3 следното: 

„При попълване на ред с наименование „За изпълнение на СМР за 
енергоспестяващи мерки, включително съпътстващи СМР: лв. 
/словом: / без ДДС или лв. /словом: 

/ с ДДС" от образец №15 „Предлагана цена" на документацията за 
участие, не следва да се включва стойността на непредвидените разходи" 

В образец 15 е посочено следното: 
„ С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в 

обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет -

, за обособена позиция, е както следва: 
- т. без ДДС ( 

( ) с ДДС и непредвидени разходи в 
размер до лв. ( ) без включен 
ДДС, ( ) с ДДС ~ или общо в размер на 

лв. ( ; без ДДС, (. ) с 
ДДС. Горното възнаграждение е образувано както следва: " 

От горното е видно, че в общата цена са включени и непредвидените разходи. В 
тази връзка ако се спази даденото от Вас разяснение от 09.10.2015 г., то ще се получи 
разлика между общата цена, в която са включени непредвидените разходи и 
направената разбивка на цената на отделните елементи: за изготвяне на работен проект, 
за авторски надзор и за изпълнение на СМР за енергоспестяващи мерки. 

С оглед на горното Ви моля да потвърдите отново: 
1. В предложената обща цена следва ли да бъдат включени непредвидените 

разходи? 
2. Следва ли непредвидените разходи да бъдат включени при попълването на ред 

„За изпълнение на СМР за енергоспестяващи мерки, включително съпътстващи СМР: 
лв. /словом: , / без ДДС или лв. 
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/словом: / с ДДС" от образец №15 „Предлагана цена" на 
документацията за участие?"; 

3. Коя цена - в която са включени непредвидените разходи или в която не са 
включени непредвидените разходи - ще се оценява по показател „К1 - Предлагана 
цена" съгласно методиката за оценка?" 

Отговор; 
В образец № 15 „Предлагана цена" се посочва: 

„С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в 
обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет -

за 
обособена позиция, е както следва: 

лв. без ДДС 
( ), ( ) с ДДС и 
непредвидени разходи в размер до лв. 
( ) без включен ДДС, ( ) с 
ДДС - или общо в размер на лв. ( ) без 
ДДС, ( ) е ДДС. Горното възнаграждение е образувано, както 
следва: 

о За изготвяне на работен проект по всички части: 
лв. (словом: ) без ДДС или лв. (словом: 

) с Д Д С ; 
(В предлаганата цена за изготвяне на работен проект, Участникът следва да 
калкулира всички възможни и допустими разходи) 

о За авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта: 
лв. (словом: ) без ДДС или 

лв. (словом: ) с ДДС; 

о За изпълнение на СМР за енергоспестяващи мерки, 
включително съпътстващи СМР: лв. (словом: 

) без ДДС или лв. (словом: 
) с Д Д С . " 

Относно зададен въпрос №1 и 3: 

Видно от образец № 15 се посочва стойност за обособената позиция в лв. без 
и със ДДС /образува се от сбора на стойностите: за изготвяне на работен проект по 
всички части; авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта; за 
изпълнение на СМР за енергоспестяващи мерки, включително съпътстващи СМР, без 
включени непредвидени разходи/ и отделно от така получената стойност се 
посочва размера на непредвидените разходи. Сбора от стойността за обособената 
позиция и непредвидените разходи се посочват в „общо в размер на. . ." . 

Стойността в „общо в размер на лв.", представлява 
„Предлагана цена за поръчката", която съгласно предварително обявените 
условия е обект на оценка по Показател Ki - Предлагана цена. 



Относно зададен въпрос №2 

Потвърждаваме отговор с Разяснение № 9100-1260/09.10.2015 г. както следва: 

„При попълването на ред с наименование „За изпълнение на СМР за 
енергоспестяващи мерки, включително съпътстващи СМР: лв. 
(словом: ) без ДДС или лв. (словом: 

) с ДДС.» от Образец № 15 «Предлагана цена» на 
документацията за участие, не следва да се включва стойността на непредвидените 
разходи върху СМР" 

Предвид гореизложеното под „Горното възнаграледение е образувано, както 
следва:" се разбира „стойност за обособената позиция в лв. без и със ДДС /образува 
се от сбора на стойностите: за изготвяне на работен проект по всички части; авторски 
надзор по време на изпълнение на СМР на обекта; за изпълнение на СМР за 
енергоспестяващи мерки, включително съпътстващи СМР, без включени 
непредвидени разходи./. 

На основание чл.29 ал.2 от Закона за обществените поръчки ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
публикува разяснението на профила на купувача и изпраща разяснението на 
участниците на еле1^тронен адрес, ако са посочили такъв, в един и същи ден. 

С уважение, 
ЗА КМЕТ: 
СНЕЖАНА АТА 
ЗАМЕСТНИК-К 
В ОБЩИНА BE 
/съгласно запоВ] 
на Кмета на Об 

АНЕВА-ИВАНОВА 
МИЧЕСКО РАЗВИТИЕ» 

Ш.09.2015 Г. 
«ово/ 
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Заличена информация на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.




