ОБЩИНА СИЛИСТРА
 ул. “Симеон Велики” № 33
7500 Силистра

(086) 82-42-43 Факс: (086) 82-33-43
E-mail: mayor@silistra.bg

Изх. № К – 3359#1/ 06.04.2016 г.

До: Лицата, заинтересовани от Обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг –
проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Силистра” по обособени позиции.
ОТНОСНО: Постъпило Искане за разяснение, регистрирано в Деловодството на Община Силистра
с Вх.№.К 3359 от 05.04.2016 г.
Въпрос: „Необходимо ли е представяне на удостоверение от ЦПРС за Първа група, Трета категория
при подаване на офертата или е достатъчно Участника да декларира, че е „че се е запознал с условията за вписване в ЦПРС, отговаря на тях и ако бъде определен за изпълнител се задължава в 30дневен срок от получаване на решението за определянето му за изпълнител да представи изискваните от Възложителя документи, удостоверяващи вписването му в ЦПРС“?
Отговор: Възложителят не е поставил условие участниците да представят удостоверение за вписване в ЦПРС. Документите, които за Възложителят изисква за участие в процедурата са изброени и
описани в Раздел ІV Изисквания към съдържанието и обхвата на офертата, т. 3.1. Необходими документи. За участие в процедурата се изисква представяне единствено да описаните в т. 3.1. Документи.
Въпрос: „Възможно ли е участието на фирма (т.е. да не бъде декласиране) която не е регистрирана
в ЦПРС към датата на подаване на офертата?
Отговор: Да, възможно е.
Въпрос: „Възможно ли е проектант участващ в екипа на участник да участва в друга оферта?“
Отговор: Не е възможно.
Въпрос: „Съгласно документацията е записано „подробен линеен график за видовете СМР „по
етапност на изпълнението и разпределение на ресурсите и работната сила“. Моля Възложителя да
уточни какво да разбираме под „Разпределение на ресурсите“?
Отговор: Участникът следва да гарантира възможностите си за изпълнение на поръчката (съгласно
техническите спецификации) качествено и в срок. Под „Разпределение на ресурсите“ участниците
следва да описание на организацията и изпълнението на СМР, организация на ресурсите (човешки и
технически), които възнамерява да вложи участника при изпълнението на дейностите по изпълнение на договора, брой човекочасове за всеки от ключовите експерти.
Въпрос: „Съгласно документацията е записано „Предложения линеен график е тясно свързан с технологично-строителната програма за изпълнение на СМР предложена от участника.“ Необходимо
ли е представяне на текстова част към линейния график и/или към техническото

предложение? И ако отговора е положителен да се поясни какво да съдържа като информация
Текстовата част към техническото предложение?“
Отговор: В Раздел ІV Изисквания към съдържанието и обхвата на офертата, в т. 3.1.2.1 подробно е описано съдържанието на Техническото предложение. В техническото предложение
участникът доказва възможностите си и гаранциите, които дава за изпълнение на поръчката
(съгласно техническите спецификации) качествено и в срок. От него Възложителят трябва да
добие достатъчно ясна и подробна представа за намеренията на участника, свързани с изпълнението на поръчката, както по организацията и изпълнението на СМР, така и вземане на необходимите мерки за намаляване затрудненията за обслужване дейността на живущите, възможни рискове и тяхното управление, замърсяване на околната среда и др. по преценка на
участника. В записката следва да се включи: описание и аргументация на предлагания подход
за изпълнение на договора, организация на ресурсите (човешки и технически), които възнамерява да вложи участника при изпълнението на дейностите по изпълнение на договора, брой
човекочасове за всеки от ключовите експерти.
Въпрос: „Ще приеме ли Възложителя график изготвен на „Microsoft Project”?
Отговор: Възложителя не поставя условия за софтуерния продукт, на който да бъде изготвен
и представен линейния график. Изискване се единствено да отговаря на поставените в документацията за участие изисквания като обхват и съдържание.
Въпрос: „Необходимо ли е представяне на Количествено стойностни сметки към Ценовото
предложение? И ако отговора е положителен – ще приеме ли Възложителя като приложение
към ценовата оферта „Окрупнени количествено стойностни сметки“?

Отговор: Съгласно т. 3.1.3 от Документацията за участие, т. 3 Съдържание на офертата от
раздел ІV Изисквания към съдържанието и обхвата на офертата, Ценовото предложение се
подготвя от участника по Образец № 12 и се представя на хартиен носител. В него освен окрупнени количествено стойностни сметки се включва и предложение за показателите за ценообразуване. Предлаганата цена трябва да е в български лева без включен ДДС и с включен
ДДС. В единичната цена следва да бъдат включени стойностите за труд, механизация и материали, съгласно приетите разходни норми, технически спецификации и начин на измерване, в
това число допълнителните разходи и печалба.
Въпрос: „Необходимо ли е представяне на анализи на единични цени към Ценовото предложение? И ако е необходимо ще приеме ли Възложителя анализи изготвени на специализирана
софтуерна програма съобразно натрупания опит при изпълнение на видове СМР сходни с
предмета на поръчката”?
Отговор: Ценовото предложение се представя на хартиен носител. В него освен окрупнени
количествено стойностни сметки се включва и предложение за показателите за ценообразуване. Предлаганата цена трябва да е в български лева без включен ДДС и с включен ДДС. В
единичната цена следва да бъдат включени стойностите за труд, механизация и материали,
съгласно приетите разходни норми, технически спецификации и начин на измерване, в това
число допълнителните разходи и печалба. Показателите на ценообразуване се посочват в т. ІІ.
Елементи на ценообразуване за видовете РСМР от Образец № 12.

Въпрос: „В задължителните мерки към техническото задание са включените дейности които
не се финансират от Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради” Например подмяна или окомплектоване на главното разпределително табло с необходимата предпазна апаратура“. „С цел повишаване енергийната ефективност на асансьорните уредби на
входа да се извърши преглед на техническото им състояние от ДАМТН и да се изпълнят дадените
предписания“, „Изграждане на система за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници за енергийните потребности на сградата“ и ако е положителен отговора моля да поясните кои от
тези мерки да бъдат включени за изпълнение ?
Отговор: Документацията за участие в процедурата е подготвена на база извършеното обследване
на установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията на чл. 169, ал. 1, т. 1-5 и
ал. 2 от ЗУТ и изготвените технически паспорти, както и извършено обследване за енергийна ефективност и предписаните необходими енергоспестяващи мерки. Техническият/работният проект за
нуждите на енергийното обновяване следва да съдържа само части и мерки, които са допустими за
получаване на финансова помощ по програмата.

КМЕТ: ____________________
/ д-р Юлиян Найденов/

