ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА
ДО
УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ЧЛ.14, АЛ.4, Т .1
ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за
изграждане на „Здравен център в УПИ V – 787, кв. 55 по
плана на гр. Копривщица“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
В отговор на запитване, получено в община Копривщица на 11.04.2016
г. относно обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за
изграждане на „Здравен център в УПИ V – 787, кв. 55 по плана на гр.
Копривщица“, на основание чл. 101б, ал.6 от Закона за обществените
поръчки предоставяме следните разяснения:
Въпрос №1 Моля да дадете разяснения относно условието заложено в
тръжната документация и в проекто-договора, а именно че „Непредвидените
разходи са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ“- какви по вид и количества разходи
свързани с изграждането на обекта предмет на поръчката ще тълкувате като
„НЕПРЕДВИДЕНИ“.
Разяснение №1: Ценовата оферта на участниците следва да обхваща
всички свързани с изпълнението на поръчката разходи, в това число и
непредвидени разходи до 2%. Тези непредвидени разходи обаче се отнасят
и ограничават единствено до възникналите такива при изпълнението на СМР,
съгласно одобрената и приложена към документацията Количествена сметка.
Всички останали разходи за изпълнение на СМР, извън предвидените 2% в
Количествената сметка са за сметка на Изпълнителя.
Въпрос №2: В количествено стойностната сметка не са предвидени външни
ВиК и Електро връзки, както и вътрешна ел.инсталация, мазилки, замазки,
вертикална планировка и озеленяване, както и сте вписали като забележка в
„Техническите
спецификации“,
че
„В
РАМКИТЕ
НА
НАСТОЯЩАТА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОБЕКТ „ЗДРАВЕН ЦЕНТЪР В УПИ V - 787, КВ.55 ПО
ПЛАНА НА ГР.КОПРИВЩИЦА“ НЯМА ДА БЪДЕ ЗАВЪРШЕН И ВЪВЕДЕН В
ЕКСПЛОАТАЦИЯ. ДОВЪРШИТЕЛНИТЕ СМР ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБЕКТА ЩЕ
БЪДАТ ВЪЗЛОЖЕНИ ПО РЕДА НА ЗОП ПРИ ОСИГУРЯВАНЕ НА ФИНАНСОВИ
СРЕДСТВА ОТ ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА“. В същото време в тръжните
документи и проекто-договора е поставено условието, че за дата на
завършване на дейностите /която крайна дата не трябва да е по-късна от
2077 Копривщица, ул.”Любен Каравелов”16
тел: +359 7184 21 19,
e-mail: info@koprivshtitsa-bg.com
web: www.koprivshtitsa-bg.com

оферираният срок за изпълнение/, се счита датата на съставения
Констативен акт за установяване годността за приемане на строежаПриложение №15 към Наредба №3/31.07.2003г., който протокол е и
основание за окончателно плащане. Моля да дадете Вашите указания
относно това как ще бъде подписан акт образец 15, след като строежа няма
да бъде завършен съгласно изискванията на ЗУТ.
Разяснение №2: Навсякъде, където в публичната покана, документацията
за участие и проекто-договора е записано: „Констативен акт за установяване
годността за приемане на строежа- Приложение №15 към Наредба
№3/31.07.2003г.“, да се чете „Констативен протокол за установяване на
изпълнените видове СМР“, съставен между Възложителя и Изпълнителя
съгласно одобреното Ценово предложение на Изпълнителя и приложената
към него Количествено-стойностна сметка.
Въпрос №3. В КСС е предвидена тухлена зидария за комини и коминни
тела. В проекта по част АС няма предвидени комини. Моля да разясните къде
ще се изпълняват тези видове СМР.
Разяснение №3: Коминните тела са предвидени от кота ±0.00 до кота
+3.05. Тухлената зидария за комините е предвидена от кота +3.05 до кота
+5.65.
Въпрос №4 Моля да уточните какъв документ ще приемете, когато при
изпълнението на поръчката ще се ползват ресурсите на трети лица.
Разяснение №4: Съгласно чл.51 а, ал.1 и ал. 2 от ЗОП Участникът може да
докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или
квалификация 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. Като трети лица може да бъдат посочени подизпълнители, свързани
предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с
тях.
Въпрос №5 В „Указанията за подготовка, съдържание на офертата и
подаването и“ е указано задължителното съдържание на офертата и че
същата се подава в запечатан непрозрачен и с ненарушена цялост плик. Да
се разбира ли, че техническото предложение /образец 9/ и ценовото
предложение /образец 10/ не трябва да бъдат приложени в отделен
непрозрачен плик от останалите документи съдържащи се в офертата.
Разяснение №5: Офертата се изготвя, като участниците използват
представените в документацията приложения и задължително съдържа
документите, посочени от Възложителя в т.IV УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА,
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА И ПОДАВАНЕТО И от документацията за
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възлагане на обществената поръчка. Всички документи, съдържащи се в
офертата се подават в запечатан непрозрачен и с ненарушена цялост плик.
Въпрос №6 В тръжната документация е приложен проект на договор, но
същият отсъства от задължителното съдържание на офертата. Моля да
уточните дали трябва да се приложи проекто договора към офертата.
Разяснение №6: Проекто договорът не се прилага към офертата на
участника.

С уважение,
Кмет на община Копривщица:/П/
Генчо Герданов
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