
 

       ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 
 
 

2900 гр.Гоце Делчев, ул.”Царица Йоанна” № 2, тел.: 0888006080 (ц), факс: 0889 848 685, 

www.gotsedelchev.bg, e-mail: oba@gocenet.net 

 

 

Изх.№ 70-00-332 /1//07.04.2017 

 
ДО  

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ  

НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 

ОТНОСНО: Разяснения във връзка с постъпило запитване в публично състезание за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строеж – Подмяна на 

водопроводната мрежа по улици в Западната част на гр. Гоце Делчев“, открита с Решение 

№159 от 08.03.2017, изменена с Решение №176 от 15.03.2017, дата на публикуване на 

обявлението в РОП 08.03.2017 г., под уникален № 00098-2017-0003. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,  

 

На основание на чл. 180, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и постъпило 

искане за разяснения с вх.№70-00-332/06.04.2017 г., вх.№70-00-332 /1//07.04.2017 г., вх.№70-

00-332 /2//07.04.2017 г. и вх.№70-00-332 /3//07.04.2017 г. давам следните разяснения на 

постъпили въпроси: 

ВЪПРОС 1:  
         Във връзка с участието ни в публично състезание за възлагане на обществена поръчка, 

по реда на ЗОП с предмет: „Изпълнение на строеж – Подмяна на водопроводната мрежа по 

улици в Западната част на гр. Гоце Делчев“ – в количествената сметка – (електронен 

вариант) много от количествата са с 3,4,5, знака след запетаята. 

         Следва ли да бъдат закръглявани и до кой знак? 

ОТГОВОР 1: 

           В Количествените сметки в електронен вариант числата в колона „Количество“ да 

бъдат закръгляни до втория знак след запетаята, съобразно количествените сметки заверени 

от проектантите.  

ВЪПРОС 2:  
     Предвид вашият отговор 3 с изходящ номер №70-00-284(1)/29.03.2017 г. на искане  на 

разяснение, именно: 

ОТГОВОР : 

           Общото количество изкопана земна маса 38,60 м3 да се предвиди за извозване до 

депото на 6 км.“, възникна следния въпрос: 

Транспортът на земните маси да се включи в позиции 1,2,5 и 6 от помощната сметка №6 или 

да бъде променено количеството в позиция 8 от същата сметка  (Извозване излишната земна 

маса на 6км) от  7,20 м3 на 38,60 м3? 

ОТГОВОР 2: 

             Транспортът на земните маси да се включи в цените на позиции 1,2,5 и 6 от помощна 

сметка №6. 

ВЪПРОС 3:  
         Моля да уточните, кои редове участват във формулата за „Обща стойност СМР (лв)“ и 

как да се оформи КСС? 

ОТГОВОР 3:  
         Поради техническа грешка формулата за „Обща стойност СМР (лв)“ не е вярна. 

Числото за обща стойност да е сумата от стойностите на всички 1160 бр. позиции в колона 
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„Стойност (лв)“. За единична цена при позициите „Помощна количествена сметка №....“ да 

се впише стойността от редът „ОБЩО“ на съответната помощна сметка. 

 

ВЪПРОС 4:  
         Моля възложителя да уточни при изготвянето на линейния график допустимо ли е 

Изпълнителя д представи график, който следва технологичната последователност на 

отделните видове СМР, но са окрупнени количества и позиции, които съгласно приетата 

технология се изпълняват едновременно? 

ОТГОВОР 4:  
          Допустимо е позициите СМР, които се изпълняват едновременно да се представят на 

линейния график заедно, но по клонове, като се спазва технологичната последователност. 

ВЪПРОС 5:  
         В приложената КСС (Приложение 1 към Ценово предложение) има количества, които 

не са закръглени до втория знак, клетките в колона „Количество“ са форматирани, така че 

записаните количества са показват до втория знак. При изчисляване на колона „Стойност“, 

която представлява произведението от колони „Кол-во“ и „Ед. Цена“ се създава 

възможността да се получи несъответствие при пресмятане на общата стойност за позициите 

с калкулатор  от разпечатания вариант на офертата и изчисленият с програма Ексел вариант. 

В представеният от Възложителя вариант на КС в *.xls вариант формулата в колона 

„Стойност“ не закръглява получените стойности до 2-рия знак. 

Моля, Възложителя да поясни: 

         2.1. Ще се коригират ли количествата на отделните СМР със закръгление до втория 

знак. Позициите по КС са примерно: 

№

№  

по  

ПСД

Наименование на вида строително-монтажни работи

Ед. 

Мя-

рка

Количество

1 2 3 4 5

Клон 2

А  ВОДОПРОВОД-Строителни работи

1 1 Изкоп с шир. 0,60-1,20м укрепен в з.почви и дъл. от 0-2м-ръчно м³ 140,94360

2 2 Изкоп с шир. 0,60-1,20м укрепен в з.почви и дъл. от 2-4м-ръчно м³ 60,40440  
 и други… 

           2.2. Допустимо ли е да се коригира формулата в колона „Стойност“ да се закръгля до 

резултата си до втория знак? 

ОТГОВОР 5:    
По точка 2.1. 

            В Количествените сметки в електронен вариант числата в колона „Количество“ да 

бъдат закръгляни до втория знак след запетаята, така че да се уеднаквят с представеното КС. 

По точка 2.2. 

           Формулата в колона „Стойност“ да се коригира за да закръгля резултата си също до 

втория знак след запетаята. 

 

 

С Уважение, 

/п/ (заличено на основание чл.2, ал.2, т. 5 от ЗЗЛД) 

Владимир Москов 

Кмет на Община Гоце Делчев 
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