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ОТГОВОРИ НА ЗАДАДЕНИ ВЪПРОСИ ПО ПРОЕКТ НА ОБЩИНА АЛФАТАР  

ПО МЯРКА 322 НА НП”РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” 

 
 

 

Опис на изпратените отговори от община Алфатар: 
 

 Писмо изх.№ 610 от 06.03.2012г. по чл.29 ал.3 от ЗОП 

 Писмо изх.№ 688 от 14.03.2012г. по чл.29 ал.3 от ЗОП 

 Писмо изх.№ 733 от 16.03.2012г. по чл.29 ал.3 от ЗОП 

 Писмо изх.№ 754 от 19.03.2012г. по чл.29 ал.3 от ЗОП 

 Писмо изх.№ 820 от 21.03.2012г. по чл.29 ал.3 от ЗОП 

 Писмо изх.№ 853 от 22.03.2012г. по чл.29 ал.3 от ЗОП 

 Писмо изх.№ 890 от 26.03.2012г. по чл.29 ал.3 от ЗОП 

 

 

Изх.№. 610/ 06.03.2012г. 
 

 

                     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,               
    
   В посочения срок в чл.29, ал.1. от ЗОП е постъпило искане-( писмо вх.№ 606/05.03.2012г.) от кандидат закупил 

документация за участие за разяснения по документацията за участие  . 

    На основание  чл.29 ал.3 и във връзка с чл.29, ал.1. от ЗОП, Община Алфатар Ви изпращаме следните 

отговори/разяснения  както следва: 

ВЪПРОС № 1 : В текста на  обявлението за обществена поръчка ID№00290-2012-0001 с предмет: Избор на 

изпълнител на обществена поръчка за ”Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади и улично 

осветление в гр.Алфатар, , т.ІІІ.1.3 Технически  възможности е опоменато  изискване за ”собствено или наето 

оборудване (строителна техника и механизация), необходимо за изпълнение на СМР –челен товарач- 12 бр.”, а в 

закупената от нас документация с фактура № NNNNот nnnnn 2012г.,т.2.1.3 Технически  изисквания, подт.2.1.3.1, 

т.6 минимални изисквания, то е: собствено или наето оборудване (строителна техника и механизация), 

необходимо за изпълнение на СМР –челен товарач- 1 бр.”, 

  Кой текст да се счита за верен – в обявлението или в тръжната документация.? 

 

ОТГОВОР НА  ВЪПРОС № 1 
   Поради допусната явна фактическа-техническа грешка  в обявлението за обществена поръчка №00290-2012-0001 

с предмет: Избор на изпълнител на обществена поръчка за ”Реконструкция и изграждане на улична мрежа, 

тротоари, площади и улично осветление в гр.Алфатар, в .ІІІ.2.3 Технически  възможности ,  минимални изисквания 

,т.6  и невъзможността –да се направи промяна по чл.27”А”,ал.1от ЗОП(изтекъл срок по чл.27”А”,ал.7 във връзка с 

ал.3 от ЗОП) в  посоченото по-горе обявление.  

Било:т.6  
6.Кандидатът/ Участникът, вкл. чрез неговите подизпълнители, ако има такива, следва да разполага с минимум 

следното собствено или наето оборудване (строителна техника и механизация), необходимо за изпълнение на СМР 

на поръчката, както следва: Асфалтополагаща техника – 1 бр 4 броя товарни автомобили (бордови или самосвал), 1 

бр. багер (мобилен), Автобетоносмесители 3м3 – 1 бр.; челен товарач - 12 бр., валяк до 10 тона - 1 бр.,. Автокран 

5т. – 1бр.; Автогрейдер – 1бр.;   

Да се чете: 

6.Кандидатът/ Участникът, вкл. чрез неговите подизпълнители, ако има такива, следва да разполага с минимум 

следното собствено или наето оборудване (строителна техника и механизация), необходимо за изпълнение на СМР 

на поръчката, както следва: Асфалтополагаща техника – 1 бр 4 броя товарни автомобили (бордови или самосвал), 1 

бр. багер (мобилен), Автобетоносмесители 3м3 – 1 бр.; челен товарач - 1 бр., валяк до 10 тона - 1 бр.,. Автокран 

5т. – 1бр.; Автогрейдер – 1бр.;   

..Посоченият текст в Документация за участие в  обществена поръчка да се счита за верен. 

 

                                      О Б Щ И Н А     А Л Ф А Т А Р,            О Б Л А С Т    С И Л И С Т Р А 
                                                                                                               

 
 

              7570 гр. Алфатар,  ул.”Йордан Петров”№6 
 факс: /08673/ 2603, тел.:  /086/811610; 811611; 811612 e-mail: obshtina_alfatar@abv.bg 
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ОТГОВОР / РАЗЯСНЕНИЕ  

Уведомяваме Ви че е допусната техническа грешка  в закупената от Вас Документация за участие в  обществена 

поръчка : Избор на изпълнител на обществена поръчка за ”Реконструкция и изграждане на улична мрежа, 

тротоари, площади и улично осветление в гр.Алфатар, Община Алфатар в раздел ІІІ. „Указания относно обекта, 

изискванията към участниците, офертите, т. 6. ОФЕРТА, 6.1 Подготовка на офертата,  6.1.1 ......  

Било:     

    т.6.1.1  Всяка оферта трябва да съдържа един оригинал ,ясно обозначен «Оригинал» и 1(един)брой копие ,ясно 

обозначено «Копие» 

Да се чете: 

   т.6.1.1  Всяка оферта трябва да съдържа един оригинал ,ясно обозначен «Оригинал» и 2(два)брой копия ,ясно 

обозначено «Копие» 

 

С уважение, 
Кмет на  община Алфатар ………………………… 

                                                 /Йорданка Узунска  / 
Изготвил: 

   Иван Енчев – Директор  Дирекция „СА 

 

 

Изх.№ 688/14.03.2012г. 
 

 

                     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,               
    
   В посочения срок в чл.29, ал.1. от ЗОП е постъпило искане-( писмо вх.№ 677/13.03.2012г.) от кандидат закупил 

документация за участие за разяснения по документацията за участие  . 

    На основание  чл.29 ал.3 и във връзка с чл.29, ал.1. от ЗОП, Община Алфатар Ви изпращаме следните 

отговори/разяснения  както следва: 

ВЪПРОС № 1 : КС по  част ОСВЕТЛЕНИЕ,  

 т.22-Доставка касета улично осветление – 1 бр. –моля, дайте техническа спецификация и/или чертежи. 

ВЪПРОС № 2 : КС по  част ОСВЕТЛЕНИЕ 

 т.26-Доставка и монтаж на улично осветление тяло H-8м с натриева  лампа високо налягане, от серията SON-T 

PLUS 150 W, 16 500Lm    - 30 бр. В тази позиция включва ли се доставка на стълб  с H-8м, или уличното 

осветително тяло се монтира на съществуващ стълб с H-8м ? 

 

ОТГОВОР НА  ВЪПРОС № 1 
 В т.22 от количествената сметка на  проект ”Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади и 

улично осветление в гр.Алфатар ,Подобект : УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ, ТРЪБНА МРЕЖА Н.Н, по улици "Йордан 

Петров" и "Албена", гр.Алфатар.е  записано Доставка касета улично осветление – 1 бр;      

  Съгласно приложение №4 към работния проект,   Ви прилагаме, описваме/изпращаме  техническата 

спецификация на същата:  Уличната касета  STRC-63C; Ел.табло за мерене и управление на улично осветление. 

Двусекционна улична касета – секции мерене и управление.Секция мерене с ограничен достъп чрез вътрешна 

врата,секретна ключалка и място за пломбиране.Секция управление с достъп чрез обща външна врата , 2 броя 

секретни ключалки или ключалки тип енерго. 

ВЪПРОС № 2 : КС по  част ОСВЕТЛЕНИЕ 

 т.26-Доставка и монтаж на улично осветление тяло H-8м с натриева  лампа високо налягане, от серията SON-T 

PLUS 150 W, 16 500Lm    - 30 бр. В тази позиция включва ли се доставка на стълб  с H-8м, или уличното 

осветително тяло се монтира на съществуващ стълб с H-8м ? 

ОТГОВОР НА  ВЪПРОС № 2 
В т.26 от количествената сметка на  проект ”Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади и 

улично осветление в гр.Алфатар ,Подобект : УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ, ТРЪБНА МРЕЖА Н.Н, по улици "Йордан 

Петров" и "Албена", гр.Алфатар.е  записано Доставка и монтаж на улично осветление тяло H-8м с натриева  лампа 

високо налягане, от серията SON-T PLUS 150 W, 16 500Lm    - 30 бр.  

Съгласно приложение №3 към работния проект-  техническата спецификация на осветително тяло H-8м с натриева  

лампа високо налягане, от серията SON-T PLUS 150 W, 16 500Lm ,уличното осветително тяло се монтира на стълб,  

които е неразделна част от техническата спецификация (стълбът не е съществуващ....на терена)  

 

С уважение, 
Кмет на  община Алфатар ………………………… 

                                                 /Йорданка Узунска  / 
Изготвил: 

   Иван Енчев – Директор  Дирекция „СА 
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Изх.№. 733/ 16.03.2012г. 
 

 

                     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,               
    
   В посочения срок в чл.29, ал.1. от ЗОП е постъпило искане-( писмо вх.№ 730/15.03.2012г.) от кандидат закупил 

документация за участие за разяснения по документацията за участие  . 

    На основание  чл.29 ал.3 и във връзка с чл.29, ал.1. от ЗОП, Община Алфатар Ви изпращаме следните 

отговори/разяснения  както следва: 

 

ВЪПРОС № 1 : Кои кодове на дейности по Класификатора на икономическите дейности ще 

бъдат приети от възложителя като сходни на дейностите от предмета на обществената поръчка? 

 ОТГОВОР НА  ВЪПРОС № 1 
Възложителя –община Алфатар приема дейностите свързани   предмета на обществената 

поръчка ,  съответстващи на  Техническата спецификацията  към документацията и  сходни 

такива  посочени в КИД (Класификация на икономическите дейности)   с кодове 42.11; 43.12 ; 

43.21 

 

ВЪПРОС № 2 : За отговаряща на предмета на поръчката,ще се приеме ли дейност съгласно 

КИД с код  4211  ?  

ОТГОВОР НА  ВЪПРОС № 2 
 Дейност  „по” Код 42.11  от КИД (Класификация на икономическите дейности), позиция 

„Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти”  се приема за отговаряща на 

предмета на обществената поръчка.   

 

С уважение, 
Кмет на  община Алфатар ………………………… 

                                                 /Йорданка Узунска  / 
Изготвил: 

   Иван Енчев – Директор  Дирекция „СА 

 

 

Изх.№.754/19.03.2012г. 
 

 

                     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,               
    
   В посочения срок в чл.29, ал.1. от ЗОП е постъпило искане-( писмо вх.№ 748/16.03.2012г.) от кандидат закупил 

документация за участие за разяснения по документацията за участие  . 

    На основание  чл.29 ал.3 и във връзка с чл.29, ал.1. от ЗОП, Община Алфатар Ви изпращаме следните 

отговори/разяснения  както следва: 

ВЪПРОС № 1 : Технически  възможности,т.3 Декларация за инженерно-технически екип на кандидата, които ще 

бъде ангажиран с изпълнението  на поръчката, придружен от заверени копия на трудови договори. 

Моля уточнете трябвали лица от инженерно-технически екип да са назначени на трудов договор с участника или се 

допуска да са на граждански договор? 

ОТГОВОР НА ВЪПРОС №1  Съгласно,раздел ІІІ „Указания относно обекта, изискванията към участниците, 

офертите и  към процедурата”,  от Документацията за участие в за участие в процедурата с предмет на дейност  

„,Избор на изпълнител за строителство по  инвестиционен  проект №19/322/00477/- Реконструкция и изграждане на 

улична мрежа, тротоари, площади и улично осветление в гр.Алфатар, община Алфатар по Програма за развитие на 

селските райони за периода 2007-2013 година (ПРСР), подкрепена от Европейският земеделски фонд за развитие 

на селските райони (ЕЗФРСР), Мярка 322 " Обновяване и развитие на населените места ", 2.1.3 ”Технически 

изисквания” , 2.1.3.1, т.3 от   „Минимални изисквания” и  т.2.1.3.2, т.3 от „Изискуеми документи и информация” и 

във връзка с чл.9,ал.1.т.4 от Правилника за вписване и водене на Централния професионален регистър на 

строителя(обн.ДВбр.65/207г.) : Участника разполага и  изготвя справка на инженерно-технически екип  ангажиран 

с изпълнението на поръчката, придружена от заверени от кандидата копия на трудовите договори на членовете на 

инженерно-техническия екип...... 
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ВЪПРОС № 2 В  указанията за участие в открит конкурс за обществена поръчка, т.Изисквания към участниците, 

т.2.1.2  Финансови   и икономически изисквания,т.3 Участникът да има вписана като основна икономическа 

дейност по Класификатора по икономическите дейности, дейност отговаряща на предмета на поръчката. 

Поради факта, че така записано това условие дава предимство  или  необосновано ограничава участието на лицата 

в обществената поръчка, както и факта, че всяко предприятие има право да бъде вписано по един единствен код по 

икономическа дейност при вписване на дейността си, а да изпълнява различни дейности с предмет строителство, 

ще допуснете ли до участие дружество с вписана основна икономическа дейност с предмет строителство и по 

точно код 41.20 и да бъде вписана в ЦПРС за изпълнението на строежи  от първа,втора,трета и четвърта групи – 

първи категории. По друга процедура с възложител Община Алфатар през 2011 година беше издадена заповед 

№РД- 145/18.05.2011г. с която това минимално условие беше отменено.   

отговор 

ОТГОВОР на  ВЪПРОС №2: 

Възложителя –община Алфатар ще допусне до участие  търговско дружество с вписана основна икономическа 

дейност с предмет строителство по КИД ( сектор- код F позиция „СТРОИТЕЛСТВО”) и притежаващо 

удостоверение за   вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи при 

минимален  обхват(изискване): Втора група -  трета категория или еквивалентен документ, издаден съгласно 

националното законодателство на чуждестранното лице-участник 

 
С уважение, 

Кмет на  община Алфатар ………………………… 

                                                 /Йорданка Узунска  / 

 

Изготвил: 

   Иван Енчев – Директор  Дирекция „СА 

 

 

Изх.№820/21.03.2012г. 
 

 

                     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,               
    
   В посочения срок в чл.29, ал.1. от ЗОП са  постъпили искания-( писма: вх.№ 794./19.03.2012г., 

вх.№803/20.03.2012г) от кандидати закупили документация за участие за разяснения по документацията за участие  

. 

    На основание  чл.29 ал.3 и във връзка с чл.29, ал.1. от ЗОП, Община Алфатар Ви изпращаме следните 

отговори/разяснения  както следва: 

 

ВЪПРОС № 1 :В предоставените от Вас количествени сметки на хартиен носител прогнозните стойности за 

отделните подобекти се различават от предоставените в електронен вариант количествени сметки.Моля посочете 

ки да се приемат за верни.? 

ОТГОВОР НА ВЪПРОС №1  В закупената от Вас , Документацията (на хартиен носител ) за участие в 

процедурата с предмет на дейност  „Избор на изпълнител за строителство по  инвестиционен  проект 

№19/322/00477/- Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади и улично осветление в 

гр.Алфатар, община Алфатар по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година (ПРСР), 

подкрепена от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), Мярка 322 " Обновяване 

и развитие на населените места ", в  раздел „Количествена сметка”,   посочените прогнозните стойности за 

отделните подобекти  не са включени непредвидени разходи за СМР. 

В изпратената  Ви , Документацията (на електронен носител- по E-mail ) за участие в процедурата с предмет на 

дейност  „Избор на изпълнител за строителство по  инвестиционен  проект №19/322/00477/- Реконструкция и 

изграждане на улична мрежа, тротоари, площади и улично осветление в гр.Алфатар, община Алфатар по Програма 

за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година (ПРСР), подкрепена от Европейският земеделски 

фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), Мярка 322 " Обновяване и развитие на населените места ", в 
раздел „Количествена сметка”,   посочените прогнозните стойности за отделните подобекти  са  с включени 

непредвидени разходи за СМР. 

При изготвяне на офертите, следва да използвате  прогнозните стойности (с включени непредвидени разходи за 

СМР)  за  отделните подобекти  съгласно   Количествената сметка,   изпратена Ви  на електронен носител- (по  E-

mail.)  

ВЪПРОС № 2 : Моля разяснете какво се има в предвид под: лицето, закупило документация и лицето, подаващо 

оферта  -физическо или юридическо? 

ОТГОВОР НА ВЪПРОС №2 Юридическите лица се представлява от физически лица. 
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ВЪПРОС № 3 : Физическото лице, закупило и подаващо офертата едно и също ли трябва да бъде? 

ОТГОВОР НА ВЪПРОС №3 Има значение кое лице представлява юридическото  лице. 

ВЪПРОС № 4 Ще бъдат ли зачетени референциите в заварено положение(вече издадени  през 2009г.,2010г. и 

2011г.), които отговарят на всички критерии по чл.51,ал.1,т.2 от ЗОП,но в него липсват данни, относно 

изискванията на настоящата тръжна документация- дължина, дати на започване и приключване на строителството 

и изходящ номер.? 

ОТГОВОР НА ВЪПРОС №4 Възложителя ще разгледа пълнотата на референциите съгласно изисквания  в 

обявлението   и  в документацията за участие в процедурата с предмет на дейност „,Избор на изпълнител за 

строителство по  инвестиционен  проект №19/322/00477/- Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, 

площади и улично осветление в гр.Алфатар, община Алфатар по Програма за развитие на селските райони за 

периода 2007-2013 година (ПРСР), подкрепена от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони 

(ЕЗФРСР), Мярка 322 " Обновяване и развитие на населените места ", 

С уважение, 
Кмет на  община Алфатар ………………………… 

                                                 /Йорданка Узунска  / 
Изготвил: 

   Иван Енчев – Директор  Дирекция „СА 

 

 

Изх.№.853/22.03.2012г. 
 

 

                     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,               
    
   В посочения срок в чл.29, ал.1. от ЗОП са  постъпили искания-( вх.№795./20.03.2012г. вх.№799./20.03.2012г.) от 

кандидати закупили документация за участие за разяснения по документацията за участие  . 

    На основание  чл.29 ал.3 и във връзка с чл.29, ал.1. от ЗОП, Община Алфатар Ви изпращаме следните 

отговори/разяснения  както следва: 

 

ВЪПРОС № 1. Моля дайте допълнителна техническа спецификация за т.5 Стоманено стълбче Ф4 за 

вертикална маркировка от Част вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка. 

ОТГОВОР НА ВЪПРОС №1  Предвид специфичния характер(техническа спецификация, детайл и др..) на 

поставения въпрос,  предполагащ  възникването/задаването и на допълнителни въпроси към нея/него, Възложителя 

–Община Алфатар  е предвидил и предоставя възможност  за пълен достъп и запознаване с  техническата 

документация  на място гр.Алфатар,община Алфатар, ул.”Йордан Петров”№6 и оглед на място,  по ред и начин 

указан в Документацията за участие в процедурата с предмет на дейност  „Избор на изпълнител за строителство по  

инвестиционен  проект №19/322/00477/- Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади и 

улично осветление в гр.Алфатар, община Алфатар по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-

2013 година (ПРСР), подкрепена от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), 

Мярка 322 " Обновяване и развитие на населените места " 
 

ВЪПРОС № 2 Моля дайте  детайл за направата на бетонов кожух за т.у полагане РVC тр.ф110мм в изкоп в 

бетонов кожух по Част Улично осветление. 
ОТГОВОР НА ВЪПРОС №2  Предвид специфичния характер(техническа спецификация, детайл и др..) на 

поставения въпрос,  предполагащ  възникването/задаването и на допълнителни въпроси към нея/него, Възложителя 

–Община Алфатар  е предвидил и предоставя възможност  за пълен достъп и запознаване с  техническата 

документация  на място гр.Алфатар,община Алфатар, ул.”Йордан Петров”№6 и оглед на място,  по ред и начин 

указан в Документацията за участие в процедурата с предмет на дейност  „Избор на изпълнител за строителство по  

инвестиционен  проект №19/322/00477/- Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади и 

улично осветление в гр.Алфатар, община Алфатар по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-

2013 година (ПРСР), подкрепена от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), 

Мярка 322 " Обновяване и развитие на населените места " 

 

 

С уважение, 
Кмет на  община Алфатар ………………………… 

                                                 /Йорданка Узунска  / 

 

Изготвил: 

   Иван Енчев – Директор  Дирекция „СА 
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Изх.№ 890/26.03.2012г 
 

                     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,               
    

   В посочения срок в чл.29, ал.1. от ЗОП са  постъпили искания-( вх.№869./22.03.2012г. вх.№881./23.03.2012г) от 

кандидати закупили документация за участие за разяснения по документацията за участие  . 

    На основание  чл.29 ал.3 и във връзка с чл.29, ал.1. от ЗОП, Община Алфатар Ви изпращаме следните 

отговори/разяснения  както следва: 

ВЪПРОС № 1-4..  

          Относно т.3.2 от  „Методика за определяне на  комплексна  оценка  на офертите” която гласи:  ”Класирането 

се извършва  на база комплексен коефициент К –комплексно, получено от сумата на стойностите на оценката по 

съответните показатели по следната формула: 

                                     К компл.= К1+К2+К3+К4 

Като  К2 се получава от т.Б,която  гласи: 

     Б. Срок за изпълнение на поръчката в календарни дни - К2  

Оценката по този показател е максимум 30 (тридесет) точки и се определя съгласно формулата по-долу: 

                         Ср. уч.( к.дни)  

К2=                                                                 х 30 

                           Ср. лин. (к.дни) 

Където:  

Ср.уч. (к.дни) е предложението на оценявания участник по критерий” Срок за изпълнение на поръчката в 

календарни дни”  
Ср. лин.(к.дни) –е заложеният срок за изпълнение на поръчката в приложения към техническата документация по 

инвестиционния проект линеен график .” 

  

      Въпроси: 

      №1  Колко точки  ще получи участник,чието предложение надхвърли заложеният срок за изпълнение на 

поръчката в приложения към техническата документация по инвестиционния проект линеен график ? 

               т.е.  ако     Ср. уч.( к.дни) > Ср. лин. (к.дни), тогава числителят е по-голям от знаменателя  и  броя точки    

ще  надхвърли  30 ? 

    №2 Как  ще  бъде  оценен  Участника предложил по-голям срок от заложеният срок за изпълнение на поръчката 

в приложения към техническата документация по инвестиционния проект линеен график ? 

    №3 Какъв  е  максималният  срок,който може да бъде  предлаган    от  участниците ? 

 №4. Колко е  Ср. лин.(к.дни)  т.е.  колко е  заложеният срок за изпълнение на поръчката в приложения към 

техническата документация по инвестиционния проект линеен график ,тъй като  при  обстойния оглед  на  

документацията  в   Община  Алфатар,такъв не бе  открит? 

 

ОТГОВОР НА ВЪПРОС №1-4    
    В т.3.2, бук.Б” Срок за изпълнение на поръчката в календарни дни - К2   на раздел V „Методика за определяне 

на  комплексна  оценка  на офертите” от Документацията за участие в процедурата с предмет на дейност  „Избор 

на изпълнител за строителство по  инвестиционен  проект №19/322/00477/- Реконструкция и изграждане на улична 

мрежа, тротоари, площади и улично осветление в гр.Алфатар, община Алфатар е  допусната техническа грешка в 

изписването на формулата: 

Било: 

Б. Срок за изпълнение на поръчката в календарни дни - К2  

Оценката по този показател е максимум 30 (тридесет) точки и се определя съгласно формулата по-долу: 

                         Ср. уч.( к.дни)  

К2=                                                                 х 30 

                           Ср. лин. (к.дни) 

Където:  

Ср.уч. (к.дни) е предложението на оценявания участник по критерий” Срок за изпълнение на поръчката в 

календарни дни”  
Ср. лин.(к.дни) –е заложеният срок за изпълнение на поръчката в приложения към техническата документация по 

инвестиционния проект линеен график .” 

 

Да се чете: 

Б. Срок за изпълнение на поръчката в календарни дни - К2  

Оценката по този показател е максимум 30 (тридесет) точки и се определя съгласно формулата по-долу 

                         Ср. мин. (к.дни) 

К2=                                                                 х 30 

                           Ср. уч.( к.дни)  

Където:  

Ср. мин.(к.дни) –най нисък предложен срок за изпълнение на поръчката  от участниците. 
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Ср.уч. (к.дни) е предложението на оценявания участник по същия критерии Срок за изпълнение на поръчката в 

календарни дни”  

     В  обявление за обществена поръчка - №00290-2012-0001, в т.ІІ.3) Срок на договора или краен срок  за 

изпълнение на поръчката , Срок за изпълнение в дни е записано 180(сто и осемдесет)дни. 

             Участника предложил по-голям срок от заложеният срок за изпълнение на поръчката ще получи 0 точки по 

този показател 

 

 ВЪПРОС № 5  . 

Относно: т.3.2  от „Методика за определяне на комплексна оценка на офертите» която гласи: Класирането се 

извършва  на база комплексен коефициент К –комплексно, получено от сумата на стойностите на оценката по 

съответните показатели по следната формула: 

                                     К компл.= К1+К2+К3+К4 

Относно т. В която гласи „Срок на гаранционната отговорност (в месеци) – К3.; 

Оценката по този показател е максимално 10 (десет) точки и се определя по следната формула: 

                         ГО участн.(мес.) 

К3=                                                                 х 20 

                           ГО макс.(мес) 

Където:  

ГО участн.(мес) е предложението на оценявания участник по критерий „Срок на гаранционната отговорност в месеци“, 

ГО макс.(мес) е най-високото предложение по същия критерий.” 

Въпросът№1 е следния. Какъв е  максималният брой точки които могат да се получат,тъй като по формулата 

излиза че участник предложил   ГО макс.(мес)         ще получи 20 точки.Техническа  грешка ли има  във формулата  или  

не? 

 

ОТГОВОР НА ВЪПРОС №5 
 

В т.3.2, бук.В” Срок на гаранционната отговорност (в месеци) – К3”  на раздел V „Методика за определяне 

на  комплексна  оценка  на офертите” от Документацията за участие в процедурата с предмет на дейност  „Избор 

на изпълнител за строителство по  инвестиционен  проект №19/322/00477/- Реконструкция и изграждане на улична 

мрежа, тротоари, площади и улично осветление в гр.Алфатар, община Алфатар” е допусната техническа грешка 

Било: 

В. Срок на гаранционната отговорност (в месеци) – К3.; 

Оценката по този показател е максимално 10 (десет) точки и се определя по следната формула: 

                         ГО участн.(мес.) 

К3=                                                                            х 20 

                           ГО макс.(мес) 

Където:  

ГО участн.(мес) е предложението на оценявания участник по критерий „Срок на гаранционната отговорност в месеци“, 

ГО макс.(мес) е най-високото предложение по същия критерий 

Да се чете: 

В. Срок на гаранционната отговорност (в месеци) – К3.; 

Оценката по този показател е максимално 10 (десет) точки и се определя по следната формула: 

                         ГО участн.(мес.) 

К3=                                                                         х 10 

                           ГО макс.(мес) 

Където:  

ГО участн.(мес) е предложението на оценявания участник по критерий „Срок на гаранционната отговорност в месеци“, 

ГО макс.(мес) е най-високото предложение по същия критерий  от участниците. 

 Максималния брой точки които може да получи участника по този показател е 10(десет)точки  

 

С уважение, 

Кмет на  община Алфатар ………………………… 

                                                 /Йорданка Узунска  / 

Изготвил: 

   Иван Енчев – Директор  Дирекция „СА 

 

 


