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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 получен писмен въпрос на 12.04.2016г., даваме следните разяснения по 
условията на обществената поръчка: 

Въпрос №1:  Моля Възложителят да уточни следните неща: 
1. Да се разбира ли, че по т.1,т.2 и т.3 участниците следва да оферират всеки ред от 
количествената сметка, като за остойностяване се използва по желание : 
а) колона 6 умножена по ед.цена (т.е. общо тегло на съответното метално изделие 

умножено по ед. стойност за 1 кг мет. изделие), или 
б) колона 4 умножена по ед. цена (количество умножено по ед. цена за 1 брой мет. изделие 

със съответните описани размери) 
2. Ако нито едно от изброените в а) и б) не следва да се използва, моля възложителят да 
уточни какво се разбира под " По т.1,т.2 и т.3 участниците следва да сформират цени 
като вземат предвид всички колони... "? и да посочи пример. 
3. Взимайки предвид отговора на Възложителя, че: "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 
сформирана на базата на колона 6", да се разбира ли, че по т.4 Дървен покрив, участниците 
следва да оферират цена единствено за обема от 30,87 куб.м, като при нейното калкулиране 
се има предвид, че в този обем влиза изпълнението на всички СМР, описани под т.4 
(пароизолация, топлоизолация, керемиди и т.н.)? 

 
Отговор: Участникът следва да има предвид, че сам си определя цената по дадените му 
параметри и за успешното реализиране на обекта е необходимо да сформира реална цена за 
изпълнението му. За перата по т.4, които нямат общо тегло, участникът калкулира цена по 
колона 4. 
 
 
 
 
 
                          

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

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

 


