
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА 
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Проектиране и
изпълнение на строителни дейности във връзка е реализацията на Националната 
програма за енергийна ефективност на много фамилните жилищни сгради на 
територията на Община В. Търново по обособени позиции: Обособена позиция 
№1:„Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул."РАЙЧО 
НИКОЛОВ" №1;Обособена позиция №2:„Сграда с административен адрес гр. 
Велико Търново, ул."ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ“ №16; Обособена позиция 
№3:„Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул."ГЕОРГИ 
ИЗМИРЛИЕВ“ №15; Обособена позиция №4: „Сграда с административен адрес 
гр. Велико Търново, ул."НИШ“ №4; /с уникален номер в РОИ 00073-2017-0014/

Въпрос:
„1.В обявлението в част II.2.7 „Продължителност на поръчката, рамковото 

споразумение или динамичната система за покупки“ е записано: „Продължителност в 
дни: 160“.

В Глава V „Критерий за възлагане на поръчката“, т.2 „Начин за определяне на 
оценката по показателите за срок“ на стр. 65 от документацията за участие е 
записано:

„Важно! Общ срок за изпълнение на позиция от поръчката е: минимален срок 54 
/петдесет и четири/ календарни дни и максимален срок 100 /сто/ календарни дни, от 
които:

• За проектиране -  минимален срок 14 /четиринадесет/ календарни дни, 
максимален срок 20 /двадесет/ календарни дни от предаване на изходни данни от 
представител на Възложителя с Приемо предавателен протокол;

• За строителство -  минимален срок 40 /четиридесет/ календарни дни и 
максимален срок 80 календарни дни от подписване на Протокол обр. 2 за 
откриване на строителната площадка;

Предложеният срок за изпълнение на поръчката следва да бъде цяло число!
Участник предложил срок в различна от указаната по горе мерна единица, ще 

бъде предложен за отстраняване от участие“
Молим, при така създалото се противоречие да уточните е кое от свете условия 

трябва да се съобрази участникът и да посочите минималния и максималния общ срок 
за изпълнение на поръчката и съответно минималния и максималния срок за 
проектиране и срок за изпълнение на СМР.“

Отговор:
Съгласно Раздел VI.3) Допълнителна информация от Обявление за поръчка, т.З. 

„Общ срок за изпълнение на позиция от поръчката е: минимален срок 80 /осемдесет/ 
календарни дни и максимален срок 160 /сто и шестдесет/ календарни дни, от които: За 
проектиране -  минимален срок 20 /двадесет/ календарни дни, максимален срок 40 
/четиридесет/ календарни дни от предаване на изходни данни от представител на 
Възложителя с Приемо предавателен протокол. За строителство -  минимален срок 60



/шестдесет/ календарни дни и максимален срок 120 /сто и двадесет/ календарни дни от 
подписване на Протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка.“

Съгласно Техническо задание и спецификация, неразделна част от 
Документацията за обществена поръчка, на стр. 52 е записано:

„СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
Общ срок за изпълнение на позиция от поръчката е: минимален срок 80 
/осемдесет/ календарни дни и максимален срок 160 /сто и шестдесет/ 
календарни дни, от които:

За проектиране -  минимален срок 20 /двадесет/ календарни дни, 
максимален срок 40 /четиридесет/ календарни дни от предаване на изходни 
данни от представител на Възложителя с Приемо предавателен протокол;

За строителство -  минимален срок 60 /шестдесет/ календарни дни и 
максимален срок 120 /сто и двадесет/ календарни дни от подписване на Протокол 
обр. 2 за откриване на строителната площадка.“

Във връзка с изложеното, при определяне на сроковете за изпълнение на 
поръчката, Участниците следва да се съобразяват само с информацията, посочена 
в обявлението и техническата спецификация, достъп до които имат чрез пряка 
връзка в Профил на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko- 
tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/461/.

На основание чл.ЗЗ ал.4 от Закона за обществените поръчки ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
публикува разяснението на профила на купувача.

С уважение,

ЗА КМЕТ:
СНЕЖАНА ДАН ЕВДу ИЬАНОЙА 
ЗАМЕСТНИК КМЕТ $Ф Ш IATIC И’’
В ОБЩИНА ВЕЛИКр ТЪРНОВО 
/съгласно Заповед 22-387/13.03.2017 г. 
На Кмета на Община ^елико Търново
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Text Box
Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.


