
 

  

 

 

 

 

 

 

     РАЗЯСНЕНИЕ №1 

 

ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С  ПРЕДМЕТ:  „РЕКОНСТРУКЦИЯ И 

ПОДМЯНА НА ГЛАВЕН ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД ОТ ВОДОХВАЩАНЕ 

“ЧАВЧА“ И “КРАЙНА“ ДО НАПОРНИ РЕЗЕРВОАРИ ВИСОКА И НИСКА ЗОНИ НА 

ГР. КОСТЕНЕЦ” 

 

 

          Във връзка с постъпило в община Костенец искане с вх. №92-К-40/02.05.2018 г.  за 

разяснение по документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Реконструкция и подмяна на главен довеждащ водопровод от 

водохващане “Чавча“ и “Крайна“ до напорни резервоари висока и ниска зони на  

гр. Костенец“, моля да имате предвид следното разяснение: 
 

 

 Въпрос 1: Кой срок се счита за валиден, като краен срок за получаване на оферти? 

 Отговор 1: Крайния срок за получаване на оферти за участие в обществена 

поръчка с предмет: „Реконструкция и подмяна на главен довеждащ водопровод от 

водохващане “Чавча“ и “Крайна“ до напорни резервоари висока и ниска зони на            

гр. Костенец“ е 15.05.2018 г.  

 

 Въпрос 2: Достатъчно ли е участникът да спази изискването на Възложителя от 

стр.13-14 на документацията, след като ЕЕДОП следва да е подпише с електронен 

подпис от съответните лица и да се запише на подходящ оптичен носител, който да се 

приложи в опаковката с офертата и допълнително с това да представи на електронен 

носител останалите документи по буква „а“, „в“ и „г“ в един общ файл във формат .pdf, 

за да бъде спазено изискването на Възложителя? Декларацията по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици – Образец №3 – следва ли също да се включи в този един общ файл във 

формат .pdf или не? Възложителят ще приеме ли алтернативно на ЕЕДОП, попълнен чрез 

платформата за електронни услуги на Европейската комисия ЕЕДОП, попълнен в 

представения от Възложителя .doc формат, запазен в нередактируем .pdf формат и 

подписан с електронен подпис от законния представител на участника? 

 Отговор 2:  Достатъчно е участникът да спази изискването на Възложителя от 

стр.13-14 на документацията, като ЕЕДОП подписан с електронен подпис се записва на 

подходящ оптичен носител, който се прилага в опаковката с офертата. Допълнително с 

това се представят на същия електронен носител, останалите документи по буква „а“, „в“ 

и „г“ в един общ файл във формат .pdf. Декларацията по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици – Образец №3 – не се включва в този един общ файл във формат .pdf. 

Възложителят ще приеме алтернативно на ЕЕДОП, попълнен чрез платформата за 

електронни услуги на Европейската комисия ЕЕДОП, попълнен в представения от 

Възложителя .doc формат, запазен в нередактируем .pdf формат и подписан с електронен 

подпис от законния представител на участника. 



 Въпрос 3: С оглед на факта, че от крайния срок за подаване на офертите до м. 

декември 2019 г., периодът се явява по-кратък от определените 20 месеца, моля да 

уточните при изготвяна на линейния график за изпълнение на СМР, като част от 

техническото предложение на участника, какъв срок за изпълнение на поръчката да се 

заложи? 

 Отговор 3: Крайния срок за изпълнение на поръчката с който трябва да се 

съобразят участниците е м. декември 2019 г.  

 

Въпрос 4: Съгласно т. 2.5. на стр. 20 от документацията Количествена сметка е 

приложена към документацията за участие. Наред с това съгласно текста на стр. 23 от 

документацията „Към „Ценово предложение“ задължително се прилага КСС – 

Приложение 1.1 и анализи на единичните цени на хартиен и електронен носител.“ На 

стр. 24 от документацията допълнително е указано, че „в отделния плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ се поставя електронен носител, на който са записани 

файловете с КСС – Приложение 1.1 (в оригиналния редактируем формат .xls) с 

попълнени единични цени, както и файлът с анализите на единичните цени“. Тъй като в 

профила на купувача за въпросната обществена поръчка се съдържат два файла в .xls 

формат: „КС конструктивен“ и „КС Водоснабдяване“, моля да уточните при тези 

обстоятелства дали в отделния плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ се 

представят в хартиен и електронен формат двете попълнени КСС и два файла с анализи 

на единичните цени. 

Респективно за целите на попълване на Образец 9 – Предложени ценови 

параметри, където в т. 1 следва да се попълни общата цена за изпълнение на поръчката в 

лева без ДДС цифром и словом, сборът от сумите без ДДС на двата файла „КС 

конструктивен“ и „КС Водоснабдяване“ ли следва да се подаде като обща цена за 

изпълнение на поръчката, т.е. сумата от клетка G290 на файл „КС конструктивен“ и 

клетка G132 на файл „КС Водоснабдяване“? 

 Отговор 4: В плик „Предлагани ценови параметри“ се представят в хартиен и 

електронен формат двете попълнени КСС и два файла с анализи на единичните цени. 

 В Образец 9 – Предложени ценови параметри, в т. 1 следва да се попълни общата 

цена за изпълнение на поръчката в лева без ДДС цифром и словом, която се явява сборът 

от сумите без ДДС на двата файла „КС конструктивен“ и „КС Водоснабдяване“, т.е. 

сумата от клетка G290 на файл „КС конструктивен“ и клетка G132 на файл „КС 

Водоснабдяване“. 

 

 Въпрос 5: Във файл „КС конструктивен.xls“, т. V. Кранова шахта при 

отклонението за с. Костенец – 1 бр., за поз. 8 „Обсадни тръби PVC“ са попълнени графи 

3 (Ед. мярка) – м и 4 (Количество) – 0,5, като в клетка G102 Възложителят е заложил 

формула = D102*F102, т.е. ед. мярка умножена по количеството. В същото време в клетка 

В102 се съдържа само текстът „Обсадни тръби PVC“ без посочен диаметър на тръбата. 

Според нас в клетки от C102 до G102 не е следвало да се съдържа текст, подобно на 

позиции I.10, II.10, IV.11, VI.10, VII.10, VIII.10, IX.9, Х.9, XI.10 и XII.12 от файла, където 

отново е записан текст „Обсадни тръби PVC“, а в следващите редове са уточнени 

диаметрите и количествата такива тръби. 

Как следва да се процедира в такъв случай с ред 102 от файл „КС 

конструктивен.xls“, след като съгласно стр.23 от документацията „Офертата на участник, 

който не е посочил единична цена за всяка позиция или е посочил стойност 0, ще бъде 

отхвърлена като непълна“, а Възложителят е обхванал клетка G102 в сбора от клетка G94 

до G115 (като сума за поз. V), т.е. по този начин тя следва да се включи в общата цена за 

изпълнение на поръчката и непосочването на тази стойност или посочването на стойност 

0 ще доведе до отстраняване на участника? 

Следва ли участникът да направи и приложи в офертата анализ на единичната 

цена за стойността на клетка F102, след като в този ред се съдържа само общото 

описание на артикула „Обсадни тръби PVC“ без посочен точен диаметър? 



 Отговор 5: Става въпрос за техническа неточност и в клетки C102, D102, F102 и 

G102 не трябва да има текст и стойности за попълване. 

Участникът не следва да направи и приложи в офертата анализ на единичната 

цена за стойността на клетка F102, след като в този ред се съдържа само общото 

описание на артикула „Обсадни тръби PVC“ без посочен точен диаметър. 

Към разяснението е приложено коригирано „КС конструктивна“. 

 

 

 

 РАДОСТИН  РАДЕВ 

 Кмет на община Костенец      

 


