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Изх.№ 70-00-479/11.08.2015 

 

 

ДО  

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА 

 

 

Относно: „Рамково споразумение за изпълнение на Инженеринг включващ: 

Изготвяне на работни проекти, извършване на строително-монтажни работи и 

упражняване на авторски надзор за обекти от Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Гоце Делчев по две обособени 

позиции“, одобрена с Решение №540 от 08.07.2015 г. Идентификационен номер на 

поръчката: ГД/2015/ОП/С/12, номер от Регистъра на обществените поръчки: 00098-2015-

0011 

  

Във връзка с постъпил искания с вх. №№70-00-507, 70-00-508, 70-00-509 и 70-00-

5010 от 07.08.2015 г. за разяснения по документацията за участие в горепосочената 

обществена поръчка, Ви даваме следните разяснения: 

 

 

Въпрос 1: Какъв е идентификационния номер на поръчката, който участниците следва да 

запишат в Приложение №1? 

 

 

Отговор на Въпрос 1: Идентификационният номер на поръчката е ГД/2015/ОП/С/12. 

 

 

Въпрос 2: В случай, че участник подава оферта по двете обособени позиции колко плика 

№1 „Документи за подбор” следва да подготвят участниците? Как следва да се попълват 

образците – в един общ образец, където се изписват наименованията и на двете позиции 

или се попълва отделен образец за всяка позиция? 

 

Отговор на Въпрос 2: Когато документи и информация, съдържащи се в плик № 1 

„Документи за подбор”, са еднакви за две или повече обособени позиции, по които 

участникът участва, същите се поставят само в плика по позицията с най-малък пореден 

номер, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в 

пликовете на останалите позиции. 

 

Въпрос 3: 

„Моля, уточнете условието всеки участник в процедурата за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Рамково споразумение за изпълнение на Инженеринг включващ: 

Изготвяне на работни проекти, извършване на строително-монтажни работи и 

упражняване на авторски надзор за обекти от Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Гоце Делчев по две обособени 

позиции‘‘ да бъде сертифициран в областта на строителството по *ISO 9001:2008 

*Система за управление на качеството за дейностите или еквивалентен, или 
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еквивалентни мерки, съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП важи ли и за проектантския екип и 

проeктантската дейност или само за изпълнителя на строителството?” 

 

Отговор на Въпрос 3: Изискването се отнася за участника, който може да бъде 

всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или тяхно 

обединение. Изисква се участникът като цяло да бъде сертифициран по *ISO 9001:2008 

*Система за управление на качеството за дейностите или еквивалентен в областта на 

строителството. 

В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването 

се отнася за обединението като цяло, а не към всяко от лицата, включени в него, а 

документите се представят само от съдружниците, чрез които обединението доказва 

съответствието си с критериите за подбор. 

Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности 

с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, 

определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът 

представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение 

ресурсите на третите лица. Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, 

свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. 

 

Въпрос 4: 

Моля за указание какво да бъде включено в Критерии П2 „Сумарен срок за изготвяне на 

инвестиционни проекти“. В указанията се споменава: „При офериране на срока по 

посочения показател участникът трябва да предвиди срок за изготвяне на 

инвестиционните проекти*, в т.ч. срок за съгласуване с компетентните институции и 

получаване на разрешение за строеж.*“. Срокът за съгласуване и издаване на разрешение 

за строеж в голяма степен не 

зависи от Проектантския екип. 

 

Моля за потвърждение, че това което трябва да бъде вписано в офертата включва 

„чистото“ време за изработване на проекта и отстраняване на забележки получени в 

процеса на съгласуване и получаване на разрешение. Т.е. само дейности зависещи от 

Проектният екип. 

 

Отговор на Въпрос 4: Офертата включва „чистото“ време за изработване на проекта и 

отстраняване на забележки получени в процеса на съгласуване и получаване на 

разрешение. Т.е. само дейности зависещи от Проектният екип. 

 

 

Въпрос 5: Бихте ли уточнили календарни или работни дни да бъдат залагани в офертната 

документацията? 

 

Отговор на Въпрос 5: След като в указанията и документацията не е записано, че дните 

са работни, се счита че същите са календарни. 

 

 

Въпрос 6: В единичните цени които трябва да представим да включим ли разходите по 

демонтаж на старата дограма и старата хидроизолация на покрива и тяхното извозване на 

определени депа? 

 

Отговор на Въпрос 6: В документацията е определено какво включват единичните цени. 

Тези единични цени не представляват ценово предложение за изпълнение на поръчката, а 

са пределни максимални единични цени, които участниците следва да спазват при 

изготвянето на конкретното ценово предложение на втория етап, след като Възложителят 
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им представи детайлизирано технико-икономическо задание, базирано на техническите 

параметри от енергийното обследване, с които е изчислен енергоспестяващия екологичен 

ефект от прилагане на всяка мярка от предложения като разходно най-ефективен пакет. 

Към поканата за представяне на оферта ще бъде приложена и КС по окрупнени 

показатели, определена на база на препоръките от техническия паспорт и енергийното 

обследване. 

 

Въпрос 7: Моля да обясните показателя Сумарен срок за проектиране. Трябва ли да 

представим отделен срок за проектиране за всеки обект по списъка на конкретната 

обособена позиция. Или трябва да представим общ сумарен срок – примерно 19х30=570 

дни. Съгласно представената формула 

(А1+А2+А3+А4+А5+А6+А7+А8+А9+А10+А11+А12+А13+А14+А15+А16+А17+А18+ 

А19)/19 излиза, че критерият е средния срок, а не сумарния? 

 

Отговор на Въпрос 7: 

Трябва да се представи срок за проектиране за всеки обект по списъка на конкретната 

обособена позиция и ще се изчисли срок по приложената формула, която осреднява 

сроковете за проектиране. 

 

Въпрос 8: Обхвата на бъдещите дейности при всеки един обект обвързан ли е само с 

дейностите залегнали в критериите за избор в настоящата поръчка или ще обхваща и 

дейности по части ЕЛ, ОВК, ВИК и Конструкции. Ако обхваща само дейностите за които 

сега даваме единичните цени то защото са залегнали изискванията за наличие на 

експерти по другите дейности? 

 

Отговор на Въпрос 8: Бъдещите дейности ще бъдат определени в подготвените 

енергийни обследвания и технически паспорти за всяка сграда и ще включват 

допустимите дейности по Националната програма, които са по части ЕЛ, ОВК, ВИК и 

Конструкции. 

 

Въпрос 9: Съгласно вашите указания след сключване на Рамковото споразумение за 

всеки един обект се отправя покана до всички потенциални изпълнители за офериране. 

При това ще има прогнозна максимална стойност и представена от Възложителя КС. 

КСС което ще трябва да се представи трябва ли да бъде изготвена с единичните цени 

които са представени сега или те могат да бъдат и по-ниски? 

 

Отговор на Въпрос 9: Единичните цени, които ще бъдат предложени на първия етап са 

максимални цени. На втория етап потенциалните изпълнители трябва да предлагат 

конкурентни цени, които не могат да бъдат по-високи от цените в първия етап, т.е. 

цените на втория етап могат да са по-ниски. 

 

 

Въпрос №10: Означава ли, че в обхвата на бъдещото проектиране не влиза изготвянето 

на Количествени сметки тъй като доколкото се разбира те ще са част от тръжната 

документация представена от Възложителя при поканата за офериране на конкретен 

обект? 

 

Отговор на Въпрос 10: 

Определеният изпълнител за конкретен обект трябва да изготви и детайлни КС.  

 

Въпрос 11: Ако при даден обект има и други видове дейности като такива по ОВК, ЕЛ и 

други различни от тези които са залегнали сега в този търг, за тях тогава ли ще се 

представят единични цени? 
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Отговор на Въпрос 11: Да 

 

Въпрос 12: Ще се изисква ли преди процеса за изготвяне на техническа документация 

осигуряване на скица и виза за проектиране? 

 

Отговор на Въпрос 12: Да 

 

Въпрос 13: Визата за проектиране се издава след подаване на заявление от собственика 

на имота или упълномощено от него лице. Ще се предоставя ли на изпълнителите 

пълномощно да представляват собствениците на имотите? 

Отговор на Въпрос №13: Да 

 

Въпрос 14: Кореспонденцията и съгласуването на инвестиционни проекти с 

експлоатационните дружества можа да се извършва само от собствениците. Ще бъде ли 

предоставено пълномощно на изпълнителите да представляват 

собствениците в процеса на съгласуване? 

 

Отговор на Въпрос14: Да 

 

Въпрос 15: Ще има ли назначен строителен надзор който да подготвя доклад за оценка 

на съответствие на проектната документация? 

 

Отговор на Въпрос 15: Съгласно Закона за устройство на територията доклад за оценка 

на съответствието се изготвя за обекти от първа и втора категория. В настоящата поръчка 

няма такива обекти. 

Въпрос 16: Ще бъдат ли предоставяни на участниците *.dwg файловете подготвени при 

архитектурното заснемане и изготвяне на технически паспорт и конструктивна 

експертиза или те ще трябва да дигитализират чертежите на сградата? 

 

Отговор на въпрос 16: Да 

 

Въпрос 17: Предоставения технически паспорт и заснемане, ще предоставят ли 

информация за съществуващото местоположение на тръбна разводка за отоплителната и 

ВИК инсталации и за размера на тръбите? 

 

Отговор на Въпрос 17: Да 

 

Въпрос 18: Имате ли такова изискване отделните елементи (топлоизолационни 

плоскости, лепило, арм.мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи) на 

Интегрираната топлоизолационна система, която ще се влага при изпълнението на 

предмета на обществената поръчка, да бъде на един и същ производител и марка? 

 

Отговор на Въпрос 18: Не 

 

 

 

ВЛАДИМИР МОСКОВ  

Кмет на община Гоце Делчев 

 


