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АСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА 

ПРЕДМЕТ: КОНКУРС ЗА НОВВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С 
ГРАДСКИ ЦЕНТЪР - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ВЪПРОС 1 Приложеният към тръжната документация файл „Идеен проект по част ОВК“ е 
сканиран фрагментарно, при което голяма част от съществената информация, касаеща 
спецификацията на необходимото ОВК-оборудване, големи части от проекта по тази част, 
както и КС към него липсва.

части.
Моля да се публикува цялостния Идеен проект по част ОВК, както е по останалите 

Отговор:

При публикуването на идейния проект на Профила на купувача е изгубена част от 
информацията, налична на файловете. Идейният проект ще бъде публикуван отново в пълния 
си вид, с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, 
което ще бъде публикувано в най-скоро време. С решението ще бъде удължен и крайният срок 
за представяне на оферти.

ВЪПРОС 2 В Документацията - т.2 Методика за оценка, стр.61 е посочено: „В1 е 
подпоказател - Обобщен коефициент на топлопреминаване па сградните ограждащи 
конструкции: В проекта по част енергийна ефективност са идентифицирани сградните 
ограждащи конструкции и са изчислени коефициенти на топлопреминаване. За всяка 
ограждаща конструкция Участникът предлага коефициент на топлопреминаване със 
съответните доказателства за постигането му. За всяка ограждаща конструкция 
изчисленият от Участника коефициент—на топлопреминаване не може да бъде по-нисък от 
изчисления в идейния проект по част Енергийна ефективност Участник, предложил за която 
и да е ограждаща конструкция коефициент, по-нисък от изчисления в идейния проект се 
отстранява от последващо участие. Топлотехническите характеристики на 
топлоизолационните материали се доказват с декларации за експлоатационни показатели 
или декларации за характеристиките на строителния продукт от които са видни 
топлотехническите параметри на продукта. Участник, непредставил декларации за 
материалите или представил декларации за материали с по-ниски показатели от 
изчислените се отстранява. Изчислява се обобщен коефициент на топлопреминаване на 
сградата и се посочва от участника в обяснителната записка. ” Всъщност обаче, колкото 
обобщеният коефициентът на топлопреминаване е по- нисък, толкова по-добра е енергийната 
ефективност на сградата.

Съгласно написаното, ако се приложат по-добри материали, с по-нисък коефициент на 
топлопроводност, който определя и по-нисък коефициент на топлопреминаване, участникът 
ще бъде отстранен.

От друга страна по-долу в същата Методика - стр.63, е написано: Подпоказател В1 - 
Участникът предложил най-нисък обобщен коефициент на топлопреминаване на сградата 
получава максималния брой точки за подпоказателя - 100. Тежестта на подпоказател В1 е 
показател В е 50 %. “

Моля да бъде изяснено това противоречие, тъй като е от съществено значение за 
оценяването на участниците.
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IS0 14001:2004 Сертификат N 23285 
ISO 27001:2005 Сертификат N 23285
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Отговор:

Посоченото на стр.61 от Документацията, а именно: За всяка ограждаща конструкция 
изчисленият от Участника коефициент—на топлопреминаване не може да бъде по-нисък от 
изчисления в идейния проект по част Енергийна ефективност Участник, предложил за която 
и да е ограждаща конструкция коефициент, по-нисък от изчисления в идейния проект се 
отстранява от последващо участие, представлява явна фактическа грешка. Изискването 
очевидно противоречи на логиката на критерият за възлагане -  оптимално съотношение 
качество/цена и на останалата част на методиката за оценка. Това противоречие е в резултат на 
допусната техническа грешка.

С оглед на гореизложеното, цитатът от страница 61 от Документацията следва да се 
разбира по следния начин:

Вместо: За всяка ограждаща конструкция изчисленият от Участника коефициент— на 
топлопреминаване не може да бъде по-нисък от изчисления в идейния проект по част 
Енергийна ефективност Участник, предложил за която и да е ограждаща конструкция 
коефициент, по-нисък от изчисления в идейния проект се отстранява от последващо участие.

Става: За всяка ограждаща конструкция изчисленият от Участника коефициент— на 
топлопреминаване не може да бъде по-висок от изчисления в идейния проект по част 
Енергийна ефективност Участник, предложил за която и да е ограждаща конструкция 
коефициент, по-висок от изчисления в идейния проект се отстранява от последващо участие.

Еорепосоченото ще бъде отразено и в Решение за одобряване на обявление за изменение 
или допълнителна информация.

На основание чл.ЗЗ, ал.4 от Закона за обществените поръчки разясненията се 
предоставят чрез публикуване на Профила на купувача на следния адрес: https://www.veliko- 
tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/700/.

ЗА КМЕТ: СНЕЖАНА ДАНЕВА-ИВАНОВА
Заместник-кмет „Финанси“, съгласно Запс ане РД 22-1257/02.08.2019г.
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