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

ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ 
 

по процедура за събиране на оферти с обява по реда на ЗОП с предмет: 
„Ремонт на покрив на централния корпус на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”,  

гр. Обзор“  
 
 
            Във връзка с получено писмено искане на 26.05.2016г. и на основание чл. 189 от 
Закона за обществените поръчки, давам следните разяснения по условията на обществената 
поръчка: 
 
Въпрос №1:  В публикуваната обява, в раздел „Технически и професионални способности“ 
е посочено: „Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с 
тези на поръчката за последните 5 години от датата на подаване на офертата. Моля 
Възложителят да уточни какво изпълнено строителство ще се счита за „сходно“ с предмета 
на поръчката? 
Отговор: Предмет на настоящата поръчка е ремонт на покрив. В публикуваната 
информация на страницата на АОП е посочен код от Общия терминологичен речник (СРV), 
който е с номер 45261910 и се отнася за ремонт на покривни конструкции. Отделно от 
това, в обявата за обществена поръчка е посочено кратко описание на строителните работи, 
които следва да се изпълнят при извършването на ремонт на покрива. С оглед изискванията 
на Възложителя, участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични 
или сходни с тези на поръчката. 
 
Въпрос №2: В образец №12 от документацията – предложение за изпълнение на поръчката, 
е посочено, че се изисква подробен линеен график за изпълнение на предвидените в проекта 
дейности с приложена диаграма на работната ръка. Моля Възложителят да уточни какво 
трябва да включва този подробен линеен график? 
Отговор: В подробния линеен график следва да са ясно отразени началото, времетраенето и 
изпълнението на основните видове дейности включени в обхвата на поръчката, като се 
отчита технологичната последователност и технологичните изисквания за изпълнение на 
отделните видове работи. 

Въпрос №3: В образец №12 от документацията – предложение за изпълнение на поръчката, 
е посочено, че: „Оферираните в техническото предложение срокове следва да бъдат реални, 
допустими и предложени като цяло число“. След запознаване с предходната анулирана 
публична покана става ясно, че има огромно разминаване между вижданията на проектанта 
и вижданията на фирмите участници, което е използвано като причина за нейното 
анулиране. Моля Възложителят да уточни какво разбира под реален срок за изпълнение? 
Защото все пак понятието „реален срок за изпълнение“ зависи от техническите 
възможности и разполагаемия трудов ресурс на изпълнителя. Но в никакъв случай не 
зависи от вижданията на проектанта. С цел избягване на подобни противоречия при 
оферирането и последващото оценяване на офертите на участниците, моля Възложителят да 
уточни има ли поставени минимални и максимални срокове за изпълнение на поръчката, 
които той ще приеме за реални и ако да, то какви са те? 
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Отговор: Под „реален срок за изпълнение“ се разбира, срок съобразен с технологичната 
последователност и технологичните изисквания за изпълнение на отделните видове работи, 
както и с обема на СМР. Комплексният план-график, изготвен от проектанта съблюдава 
осигуряването на удобен достъп до работната площадка и транспортирането на материали 
за строителството и монтажа. Техническите възможности и разполагаемия трудов ресурс не 
са единствено достатъчни да се обоснове реален срок за изпълнение. Участникът следва да 
отчете наличието на строителни работи, които се изпълняват последователно, тъй като не 
всички строителни работи могат да се извършват едновременно.  
Възложителят не е поставил изискване за минамален и максимален срок за изпълнение на 
поръчката. 
 
 
 
 
                          

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

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

 


