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Относно: Обществена поръчка с предмет: 1. "Реконструкция на водопровод и
канализация по ул."Перелик"" Етап I - от ул."Беломорска" до Детска градина, в гр. Чепеларе,
по плана на град Чепеларе". 2. "Реконструкция на водопровод и канализация по
ул."Перелик"" Етап II - от Детска градина до кръстовището под хотел „Родопски дом“, в гр.
Чепеларе, по плана на град Чепеларе"

Във връзка с получено запитване от заинтересовано лице в горе цитираната обществена
поръчка, Ви предоставяме отговор на постъпилия въпрос.
ВЪПРОС 1: „В Раздел 3 Описание на проекта и предмета на поръчката II. Пълно
описание на предмета на обществената поръчка, т. 5 Финансиране на проекта е разбита
прогнозната стойност на етапи както следва:
Етап 1: - 155 929.33 лева без ДДС, в това число 2 на сто НСН в размер 6254.07 лв. без
ДДС.
Етап 2: - 156 774.13 лева. без ДДС
Крайна сума:
318 957,53лв. без ДДС без ДДС.
Моля, пояснете на двата етапа ли се начислява 2 на сто НСН и къде се посочват в
Количествено-стойностната сметка Приложение 17.1 и в Ценовото предложение –
Приложение 17?“
ОТГОВОР 1: Частта от изречението, след прогнозната стойност на Етап 1, а именно: "в
това число 2 на сто НСН в размер 6254.07 лв. без ДДС" да не се взима под внимание.
Допусната е техническа грешка. НСН е за сметка на Възложителя и бъдещия изпълнител
няма отношение към възлагането му.
Да не се взима под внимание това, че сумите на двата етапа: 155 929,33 лв. и 156
774,14 лв. не е тази от прогнозната стойност (те са ориентировъчни). Участниците трябва
единствено да се съобразят с това, че общата прогнозната стойност на поръчката за СМР е до
318 957,53 лв без ДДС. На оценяване подлежи единствено общата предложена цена, а не на
всеки етап по отделно.
ВЪПРОС 2: „В проекто договора Приложение 18 – т. IV. ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА ДОГОВОРА. ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. КОНТРОЛ
НА РАЗХОДИТЕ, Чл. 5 (2) е посочено, че „В цената са включени и до ....../....../ %
непредвидени разходи[посочва се в съответствие с Ценовото предложение (оферта)]“.
Моля пояснете къде в Ценовото предложение (оферта) и Количествено-стойностната
сметка да се вклюат тези непредвидени разходи и какъв процент?“
ОТГОВОР 2: „Участниците не трябва да предлагат и да предвиждат процент
непредвидени разходи, който да оферират на Възложителя.“

