Изх. № К – 8426#1/ 14.11.2018г.

До: Лицата, заинтересовани от Обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на дейности за
информация и комуникация по проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в
сградата на общинска администрация – Силистра” по Договор №BG16RFOP001-1.031-0005-С01
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по Оперативна програма „Региони в
растеж” 2014-2020г.”, разделени на обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Изработка на информационни и промоционални материали”.
Обособена позиция № 2: „Изработка на информационни брошури”

ОТНОСНО: Постъпило Искане за разяснение, регистрирано в Деловодството на Община Силистра с
Вх.№.К – 8426 от 12.11.2018г.

Въпрос № 1:
В Образец № 6 Ценово предложение е записано „Предложените от нас единични цени са отразени в
приложение към настоящото предложение ...“ и „Приложение: 1. КСС (количествено – стойностна
сметка), подписана и подпечатана.“, но такъв образец липсва в Документацията. Бихте ли уточнили
как трябва да е оформено Приложение 1. КСС.
Отговор:
Към Образец № 6 – Ценово предложение за изпълнение на Обособена позиция № 1: „Изработка на
информационни и промоционални материали” и Образец № 7 - Ценово предложение за изпълнение на
Обособена позиция № 2: „Изработка на информационни брошури”, участниците изготвят и прилагат
КСС (количествено – стойностна сметка), в която да е отразено формирането на крайната цена за
изпълнение на съответната обособена позиция от процедурата. Съдържанието на КСС следва да
включва: наименованието на материалите, вкл. техните технически параметри и брой в съответствие с
изискванията на техническата спецификация на Възложителя; единична цена; обща цена без ДДС,
получена като сбор от произведенията на единичните цени без ДДС и количествата за всяка
стока/материал, включен в съответната обособена позиция. Форматирането на информацията и
данните е по преценка на участниците.
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Този документ е създаден в рамките на проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на общинска
администрация - Силистра“ – №BG16RFOP001-1.031-0005-С01, който се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган на ОПРР 2014-2020

Въпрос № 2: Ако участникът представя нов ЕЕДОП, трябва ли да се попълва „Декларация за
актуалност на данните в публикуван ЕЕДОП – Образец № 3“?
Отговор: Не! Декларация за актуалност на данните в публикуван ЕЕДОП – Образец № 3, се
прилага само ако участника използва възможността по чл. 67, ал. 3 от ЗОП.

Заличени данни на основание чл. 2 от ЗЗЛД
д-р Юлиян Найденов
Кмет на Община Силистра
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