
Дата: 15.08.2018 г. 

 

РАЗЯСНЕНИЯ 

 

 До  

 Участниците и всички заинтересовани лица в процедура възлагана по реда 

на ЗОП – публично състезание,  с предмет:  

  
 „Реставрация и реновиране на Градска художествена галерия – Пловдив“  

 

Относно: Писмени разяснения по смисъла на чл.180, ал.1 и ал.2  от ЗОП 

  

 

Уважаеми г-жи и г-да,  

На 14.08.2018 г. са постъпили въпроси от заинтересовано лице за даване на 

разяснения по документацията на гореописаната процедура – публично 

състезание: 

 

Въпрос №1: 

Моля Възложителят да поясни относно крайната прогнозна стойност на 

Количествена сметка №1. Поради факта, че в обявлението е посочена прогнозна 

стойност в размер на 1 156 656, 47 лева, без ДДС.  След остойностяване на 

количествената сметка по предоставените максимални единични цени се 

получава сума в размер на 1 099 903, 64 лева без ДДС, включително и 5-те % 

непредвидени разходи.  

 

Отговор  

Ценовото предложение следва да отговаря на изискванията заложени в 

одобрените документация – т.5 „Прогнозна стойност“, където е въведено 

изискването: 

„Участниците задължително изработват предложенията си при съобразяване с 

посочената прогнозна стойност, която се явява и максималната стойност на 

определения от възложителя бюджет като цяло.  

Ценовото предложение задължително включва пълния обем дейности по 

техническата спецификация. При установяване на оферта, надхвърляща обявената 

прогнозна обща стойност, офертата на участника ще бъде отстранена от участие в 

процедурата“. 

Т.е. Възложителят е въвел единствено изискване предложенията на участниците 

да не надвишават обявената „обща прогнозна стойност“. В тази връзка 

посочените, в приложените към документацията Количествено-стойностни 

сметки, единични цени не са максимални единични цени, а са само 

ориентировъчни и са представени единствено за улясняване на участниците. 

Участниците могат да предлагат и по-високи и по-ниски единични цени от 

посочените, но в крайна сметка предложенията на участниците не могат да 

надвишават обявената обща прогнозна стойност на поръчката. 

 

 

 

 



Въпрос №2: 

Моля Възложителят да поясни относно Количествена сметка №1 и получаването 

на непредвидените разходи. Към всяка една от количествените сметки по 

отделните части (Архитектура, Конструкция, ВиК, Ел, ППБ ОВК) има графа с 

5% непредвидени, след което в Рекапитулацията отново има графа 5% 

непредвидени разходи за вече получената обща цена за изпълнение. По този начин 

се получава повече от предвидените по образец  5%  непредвидени разходи. Моля 

възложителят да поясни къде да предвидим 5-те% непредвидени разходи – Дали 

към рекапитулацията, към всяка една част в количествена сметка по отделно или 

и към двете? 

 

Отговор  

5-те % непредвидени разходи се посочват и в рекапитулацията и към всяка една 

част в количествените сметки по отделните части. Получените 5% 

непредвидени разходи по отделните количествени сметки на отделните части 

(Архитектура, Конструкция, ВиК, Ел, ППБ ОВК) се сумират и тази обща сума се 

посочва в графата „непредвидени разходи 5%“ от рекапитулацията. 

 

 

 

 

 

        С  Уважение,    …………………..                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                   Директор – Красимир Линков  
/подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/ 


