Изх. № К – 594#1/ 23.01.2019 г.

До: Лицата, заинтересовани от Обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг за
енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради (МЖС) по проект „Енергийна
ефективност за чист въздух в град Силистра”, Договор за безвъзмездна финансова помощ №
BG16RFOP001-1.031-0006-C01 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020”

ОТНОСНО: Постъпило Искане за разяснение, регистрирано в Деловодството на Община Силистра с
Вх.№.К – 594 от 21.01.2019г.

Въпрос:
Съгласно приложената документация към настоящата обществена поръчка в Образец №7(Ценово
предложение за изпълнение на поръчката) се изисква попълнена количествено – стойностна сметка
(КСС).
В документацията към търга липсва КС.
В Приложение №1 – Пълно описание на предмета на обществената поръчка и технически
спецификации, Раздел II. Изготвяне на инвестиционен проект, точка 1. Основни изисквания към
инвестиционния проект се упоменава следното:
 Инвестиционният проект следва да се изготви във фаза Работен, като подробно и детайлно дава
решение за изпълнение на предвидените строително-монтажни/строително-ремонтни работи;
 Проектът трябва да предвижда всички видове демонтажни и строително–монтажни работи и
дейности, необходими за реализацията на строеж, които да са подробно и точно изяснени, в
количествено и качествено отношение, в подробна количествена сметка и количествено-стойностна
сметка.
Имайки предвид, че пълната количествена сметка ще се изготви на база работен проект, как следва да се
представи количествено – стойностната сметка:
 По окрупнени показатели – например ЕСМ 1 обща стойност 1 000,00лв, за ЕСМ 2 обща стойност
20 000,00лв., за ЕСМ 3 ……;
 По позиции и количества от Обследване за енергийна ефективност (които се отнасят единствено и
само за основните видове енергоспестяващи мерки).
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Отговор:
Количествено - стойностните сметки следва да бъдат по окрупнени показатели, предписани в
техническият паспорт и енергийното обследване.

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