Въпроси и отговори, които могат да имат отношение към участниците в открита процедура за възлагане на обществена
поръчка с предмет:
“Ремонти в интегрирани детски градини и училища и средищни училища на територията на Република България в
общини: Димово, Лом, Ново село, Бойчиновци, Берковица, Бяла Слатина, Стражица, Златарица, Шумен, Добрич, Вълчедръм,
Тополовград, Стамболово, Дупница и Стара Загора, финансирани със средства от Програма Фар по Проект BG 2004/016711.01.03“.
№

Въпроси

Отговори

1

В Приложение № 2 – Предлагана цена, всеки Кандидат
трябва да попълни Цена за изпълнение на СМР – цифром в
ЕВРО и словом в лева, а таблицата дадена по-долу в същото
приложение цените трябва да бъдат посочени в лева.
В предложения Проект на договор, Раздел VII Цени, срок и
начин на плащане, чл.20, ал.(1) е записано, че цената на
договора е в размер на ........ЕВРО, а в чл.24а е записано, че
„всички плащания от страна на Възложителя към
Изпълнителя ще се извършват в български евро...”
Моля, уточнете в каква валута трябва да бъде представена
цената на офертата – Евро или български лева.

Текстът в Приложение № 2 (Предлагана цена) „цифром в евро и
словом в лева” цитиран от Вас следва да се разбира: цената да се
посочва в евро в цифров и в словесен израз.
Относно чл. 24а от проекта на договора следва да се чете:
„...всички плащания от страна на Възложителя към Изпълнителя
ще се извършват в евро.

2

В забележката към т.3.2.4 от Изисквания и указания за
подготовка на офертата е казано, че гаранцията за участие
трябва да бъде представена в левовата равностойност на
посочените в т.7 от документацията гаранции за отделните
лотове, преизчислени по официалния курс на БНБ „Евро за
лев”. В Приложение № 9 – образец на банкова гаранция за
участие обаче сумата е посочена в Евро.

Банковата гаранция за участие в процедурата се представя в
левовата равностойност на посочената в документацията сума в
евро. В самият образец Приложение № 9 да се запише левовата
равностойност на фиксираната в тръжната документация гаранция
за участие, която в тръжната документация е в евро. Ето защо
вида на валутата в Приложение № 9 следва да бъде единствено и
само лева.

Моля, уточнете, в случай на представяне на банкова
гаранция за участие по приложения образец, в каква валута
да бъде посочена сумата на гаранцията – български лева или
евро.
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3

В т.2 от Изисквания и указания за подготовка на офертата е
казано, че предоставената ни документация, съдържа
„Методика за определяне на комплексната оценка на
офертите”. Такава Методика обаче липсва в закупената от
нас документация.
Моля, уточнете.
В т.3.2.10 от Изисквания и указания за подготовка на
офертата е записано, че като приложение към предлаганата
цена трябва да се представи „парафиран Проект на договор,
изготвен въз основа на образеца, приложен към Тръжната
документация ...”. Същото е споменато и в Образеца на
предлаганата цена /Приложение № 2/ като приложение.
Същевременно обаче в т.3.5.2 от документацията е казано,
че плика с надпис „Документи” трябва да „....съдържа
всички документи , техническа оферта и парафиран
проект на договор”.
В тази връзка моля, уточнете:
• възможно ли е кандидатите да предлагат
изменения на проекто-договора, с оглед на текста на
т.3.2.10?;
• къде да бъде поставен парафираният проект на
договор – като приложение към „Предлагана цена”
или като документ в плик „Документи”?

След като сте платили цена за тръжната документация трябва да
получите такава в нейната цялост. В случай, че такава липсва,
дирекция „ЦЗФД” Ви изпраща заедно с настоящето писмо и
„Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите”.
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В т.3.2.2.,b) се изисква Удостоверението за актуално
състояние да бъде с дата на издаване, предшестваща
подаването му с офертата не повече от 30 дни. В т.3.3.3

По въпроса относно това дали е възможно кандидатите да
предлагат изменение в проектодоговора, обръщаме внимание че
клаузите на договора се изготвят от Възложителя, а с
парафирането на проектодоговора те стават обвързващи за
участниците в случай на определянето им за изпълнител. Ако
участник установи технически и/или правописни грешки в
проектодоговора, той може да сигнализира Възложителя за тях и
това ще бъде взето предвид.
Относно въпроса в частта му къде трябва да бъде поставен
проекта на договор, дали в плика с надпис „Предлагана цена” или
„Документи” отговаряме: Парафираният проект на договор трябва
да бъде поставен в плика с надпис „Документи”. Това изрично е
предвидено в т. 3.5.2, абзац първи от тръжната документация.
Подобно указание е в пълно съответствие и с текста на чл. 57, ал.2
от ЗОП. В цитираният законов текст не е предвидена възможност
в плика с надпис „Предлагана цена” да се поставят никакви други
документи, освен ценовото предложение на участника. Предвид
императивния характер на текста той трябва да се прилага
единствено и само както е разписан в новелата на чл.57, ал. 2 от
ЗОП.
Относно удостоверението за актуално състояние в т. 3.2.2 b) от
тръжната документация е изискано то да бъде с дата на издаване
предшестваща подаването му с офертата не повече от 30 дни.
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обаче се изисква всички документи да са с дата на издаване,
предшестваща подаването им с предложението не повече от
3 месеца.
Моля, уточнете, кое от тези две условия е валидно за
Удостоверението за актуално състояние на кандидатите – 30
дни или 3 месеца.

Текстът на т. 3.2.2 b) от тръжната документация е приложим
единствено и само спрямо удостоверението за актуално
състояние.
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Никъде в Документацията за участие не се споменава, че се
изисква представените ни на електронен носител
количествени сметки за отделните обособени позиции да
бъдат остойностени и да се представят, заедно с
предложението.
Моля, уточнете трябва ли да се представят остойностени
количествени сметки или е достатъчно описанието на
видовете СМР по образеца на Приложение № 2.
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Възможно ли е да получим всички Приложения от № 1 до
№ 13 на електронен носител.
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Трябва ли да се остойностяват /да се посочват единични
цени/ на позиции с нулеви стойности?

Относно
остойностяването
на
количествените
сметки
предоставени на CD, като неразделна част от тръжната
документация отговаряме: Формирането на крайна цена за
изпълнение по обособена позиция от техническата спецификация
е непосредствен резултат от остойностяването на количествените
сметки. Ето защо такова трябва да бъде направено на хартиен
носител и приложено като част от ценовото предложение на
участника в „Приложение № 2 - Предлагана цена”.
Всички приложения към тръжната документация от 1-13 са
налични в електронен вид на интернет страницата на
Министерството
на
следният
адрес:
http://www.minfin.bg/bg/page/208
В случай на затруднение да използвате посоченият интернет
адрес, Дирекция „ЦЗФД” ще осигури на упълномощен от Вас
представител електронен вариант на цитираните приложения на
предоставен от Вас електронен носител.
На позиции с нулеви количествени стойности не следва да се
посочват единични цени.
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В набора документи искате копия на договори за

Броят договори, който участник ще приложи към офертата си е по

В цитираната от Вас т. 3.3.3 от тръжната документация срокът от
3 месеца за валидност на документите е приложим за онези от тях,
за които не е посочен специален срок на валидност – какъвто е
срокът по т. 3.2.2 b) от тръжната документация, касаещ
актуалното състояние.
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строителство за предходните 3 години. Когато бройката на
тези договори е 43, трябва ли да се прилагат всичките?

10

Допълнително уточнение на Възложителя:

Отговори

преценка на самият участник. Възложителят не е компетентен да
взема решения от името на самия участник и не следва да участва
в такива. Участникът може сам да прецени колко броя договори
да приложи към офертата си предвид методиката за оценка на
офертите. В тази връзка Дирекция „ЦЗФД” изпраща заедно с
настоящия отговор и копие от методиката, в случай че такава е
липсвала към първоначално закупената от участника тръжна
документация.
Моля кандидатите за участие в процедурата да представят по 5
броя копия на офертата в допълнение към оригинала.
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