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Изх. № 70 00-156 (1) 

Дата: 12.04.2018 г. 

Гр. Вършец 

 

ДО 

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

 

 

РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

на основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП 

 

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Извършване на СМР за изпълнение на проект: „Реконструкция и рехабилитация на част 

от общинската пътна мрежа в община Вършец – общински път MON 1092/III-812/ Вършец 

– кв. Заножене – Спанчевци /III-812/ и общински път MON3097 /MON1092/ кв. Заножене – 

м. Водопада“, по 2 обособени позиции, както следва: 

Обособена позиция №1 „Реконструкция и рехабилитация на общински път MON 

1092/III-812/ Вършец – кв. Заножене – Спанчевци /III-812/ от км 0+000 до км 6+175 с обща 

дължина 2951,32 м“ 

Обособена позиция №2 „Реконструкция и рехабилитация на общински път MON3097 

/MON1092/ кв. Заножене – м. „Водопада“ от км 0+000 до км 1+835 с обща дължина 1835 м“, 

открита с Решение № 129/16.03.2018 г. на Кмета на Община Вършец, с уникален номер в РОП 

00850-2018-0008 
 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

   

В законоустановения срок по чл. 33, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е 

постъпило запитване от заинтересовано лице с искане за разяснение по документацията за 

участие в горепосочената процедура за възлагане на обществена поръчка. В тази връзка Ви 

представяме следните разяснения: 

  

ВЪПРОС: 

В документацията за обществената поръчка, РАЗДЕЛ III. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА 

НА ПОРЪЧКАТА, т. 10 е записано: 

Максималната прогнозна стойност на поръчката е 3 257 219,58 лева (три милиона 

двеста петдесет и седем хиляди двеста и деветнадесет лева и петдесет и осем стотинки) 

без включен ДДС, разпределени, както следва: 

№ Обекти по проекта 
Прогнозна стойност в лева, 

без ДДС 

1 

Обособена позиция №1 „Реконструкция и 

рехабилитация на общински път MON 1092/III-

812/ Вършец – кв. Заножене – Спанчевци /III-812/ 

от км 0+000 до км 6+175 с обща дължина 2951,32 

м“ 

2 097 015,99 лева 
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 Непредвидени разходи обособена позиция №1 104 850,80 лева 

 Максималната стойност за обособена позиция №1: 2 201 866,79 лева 

2 

Обособена позиция №2 „Реконструкция и 

рехабилитация на общински път MON3097 

/MON1092/ кв. Заножене – м. „Водопада“ от км 

0+000 до км 1+835 с обща дължина 1835 км“. 

1 005 097,90 лева 

 Непредвидени разходи обособена позиция №2 50 254,89 лева 

 Максималната стойност за обособена позиция №2: 1 055 352,79 лева 

 

Моля, уточнете дали при определяне на общата цена за изпълнение, участниците трябва 

да посочат фиксираните в документацията стойности за непредвидени разходи или стойността 

на непредвидените разходи следва да бъде процент от калкулираната стойност за съответната 

обособена позиция без ДДС. Ако да, какъв процент от същата да бъде заложен за калкулиране 

на непредвидените разходи? 

 

ОТГОВОР: 

Посочените в документацията стойности на непредвидените разходи за всяка обособена 

позиция не са фиксирани, а представляват максималните прогнозни стойности по съответните 

пера. Същите са в размер на пет на сто от стойността за съответната обособена позиция. 

Съгласно чл. 29, ал. 1, т. 1, буква „б“ от НАРЕДБА № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на 

подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., 

непредвидените разходи са в размер до 5% от стойността на одобрените разходи, свързани с 

прякото изпълнение на строително – монтажните работи. 

Във връзка с горното, следва да имате предвид, че стойността на непредвидените разходи 

не следва да надвишава 5% от калкулираната стойност за СМР за съответната обособена 

позиция без ДДС. 

 

 

 

 

 

 

С уважение, 

 
 

………(подпис)*…………. 
 

ИНЖ. ИВАН ЛАЗАРОВ 

Кмет на Община Вършец 

 

*Забележка: Заличена информация съгласно чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от 

ЗЗЛД. 

 


