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ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, ГР. ОБЗОР 
 
 
 
 

ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ 
 

по процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана 
по реда на Глава осма „а” от ЗОП с предмет: 

„Ремонт на покрив на централния корпус на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”,  
гр. Обзор“  

 
 
 
            Във връзка с получени писмени въпроси на 11.04.2016г., даваме следните разяснения 
по условията на обществената поръчка: 
 
Въпрос №1:  С каква валидност трябва да бъде офертата, тъй като не е упоменато? 
Отговор: По преценка на участника. 
 
Въпрос №2: В предложените цени трябва ли да предвидим и водоотвеждането на покрива 
(улици, водосточни тръби и казанчета и т.н.) 
Отговор: Не. 

Въпрос №3: В публикуваната количествената сметка са посочени и номерирани 4 раздела: 
1.Метална носеща конструкция -795,75кг.; 
2.Метални профили -227,59кг.; 
3.Метални греди- 2771,96кг.; 
4.Дървен покрив-30,87мЗ, 

като всеки от тези раздели съдържа подпозиции. Докато за раздели 1,2 и 3 въпросните 
подпозиции са тегла на отделните елементи /т.е. имат еднакви дименсии/, то в раздел 
4.Дървен покрив имаме множество дейности с различни дименсии- куб.м, кв.м. Ако се 
попълнят само цените за обобщените количества по т. 1,2,3 и 4 (795,75 кг, 227,59 кг и т.н.) , 
то тогава при разлика между обявените от възложителя и реално изпълнените количества по 
време на изпълнението ще представлява административна трудност оформянето на 
единичните цени за тези дейности и тяхното заплащане. 

Моля Възложителят да уточни по какъв начин участниците следва да попълнят кол. сметка: 
1. Дали да посочат цени само по т. 1,2,3 и 4 /като се подразбира,че тези цени включват 

всички описани в точките дейности със зададените количества / или: 
2. С цел по-голяма яснота и прецизност, участниците да попълнят единични цени по 

всички позиции на количествената сметка, с изключение на обобщаващите такива, посочени 
вт.1,2,3и4? 
Но при това положение, моля Възложителят да уточни по какъв начин да се остойностяват 
различните дейности - дали да се дават единични цени спрямо количествата, посочени в 
колона4, или да се остойностяват теглата, посочени в колона 6 от кол.сметка? По принцип 
при стом.конструкции това е без значение, но в раздел 4.Дървен покрив има значение-там 
например Дъсчена обшивка 2,5см. дебелина е дадена и като 500 кв.м., и като 12,50 куб.м. 
Столиците са дадени и като линейни метри, и като обем дървен материал. 
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С цел избягване на противоречия при оферирането и последващото оценяване на 
офертите, моля Възложителят да направи уточнения по тези въпроси. Или ако счита за 
по-удачно, да публикува нов образец на количествената сметка, който да бъде изчистен 
от излишната информация и да съдържа само тези позиции и количества, които трябва 
да се оферират. 
 
Отговор: По т.1, т.2 и т.3, участниците следва да сформират цени като вземат предвид 
всички колони, а по т.4 да се посочи цена само сформирана на базата на колона 6. 
 
 
 
 
 
 
                          

                                                              ВЪЗЛОЖИТЕЛ:..............П.................. 
                                                                                                                   /Димитрина Димитрова 

Директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“/                                                                                                       
 

 


