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Р А ЗЯ С Н Е Н И Г Ш  ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА 
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „РАЗШИРЕНИЕ НА 
ПОДЗЕМНА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 
ВЕЛИКО ТЪРНОВО”

ВЪПРОС №1: М о л я  Възложителя да потвърди, че при образуване на
анализи/калкулации на единични цени спрямо нормативните дейности в Република 
България, ще приеме ценообразуване спрямо СЕК и/или вътрешно фирмени норми.

ОТГОВОР: Възложителят не е посочил в документацията или в Техническата спецификация 
по какъв начин да бъдат изготвени анализите/калкулациите. Поради тази причина ще бъдат 
приети анализи/калкулации направени по всяка една методика.

ВЪПРОС №2: Моля Възложителя да разясни дали е необходимо да бъдат включени 
тестове на изградената телекомуникационна мрежа?
При необходимост в коя позиция от Ценовото предложение (Приложение №4) да бъде 
калкулирана ?

ОТГОВОР: В Техническата спецификация Възложителят не е поставил условие за тестове на 
изградената телекомуникационна мрежа. В този смисъл такива тестове няма да бъдат 
изисквани.

ВЪПРОС №3: Във връзка с поставено изискване в т. III. ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, 
7. Зариване на изкопите от Техническа спецификация, а именно:
„При зариване то на изкопите задължително всички съоръжения засегнати при 
изкопните работи се възстановяват в първоначалния си вид.
След приключване на работата по зариването и възстановяването на засегнатите 
съоръжения и площи, теренът задължително се почиства. “

Моля Възложителя да поясни следното:

3.1 В коя позиция от Ценовото предложение (Приложение №4) да бъдат включени 
дейностите но пресичане на улици и възстановяването на нарушените настилки?

ОТГОВОР: Както е посочено в Образеца на Ценово предложение: за дейности, които не са 
включени в ценовото предложение ще се заплащат по ценообразуващи показатели. Цената на 
материалите ще се доказва с фактура. По този начин следва да се образува и цената за 
дейностите по пресичане на улици.

3.2 Как да бъде формиран анализа на дадената единична цена спрямо посочената от 
Възложителя позиция от отговор на въпрос 3.1.?

ОТГОВОР: Тъй като в случая няма единична цена, съответно няма да има необходимост и от 
анализ/калкулация за нея.
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На основание чл.ЗЗ, ал.4. от Закона за обществените поръчки разясненията се 
предоставят чрез публикуване н^ Профила на купувача на следния адрес: https://www.veliko- 
tamovo.bg/bg/pro fil-na-kupuvach^/Sp^.
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