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Изх. № 70 00-167 (1) 

Дата: 13.04.2018 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 обект „Реконструкция и рехабилитация на част 

от уличната мрежа на гр. Вършец, община Вършец“, открита с Решение № 178/21.03.2018 г. 

на Кмета на Община Вършец, с уникален номер в РОП 00850-2018-0009 
 

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 1 881 332,79 лева (един милион 

осемстотин осемдесет и една хиляди триста тридесет и два лева и седемдесет и девет 

стотинки) без включен ДДС, разпределени, както следва: 

 

Предмет 
Максимална прогнозна 

стойност в лева без ДДС 

„Извършване на СМР за изпълнение на проект: „Ремонт и 

обновяване на съществуваща сграда на общинска 

музейна колекция“ 

1 791 745,51 лева 

Непредвидени разходи  89 587,28 лева 

 

Моля, уточнете как трябва да се чете предмета на поръчката в Документацията за участие 

РАЗДЕЛ III ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА: т. 10. 

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 СМР без ДДС. 

Ако да, какъв процент от същата да бъде заложен за калкулиране на непредвидените разходи? 

 

ОТГОВОР: 
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Предметът на поръчката в Документацията за участие РАЗДЕЛ III. ОПИСАНИЕ НА 

ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА: т. 10,  следва да се чете: „Извършване на СМР за изпълнение на 

обект „Реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа на гр. Вършец, 

община Вършец“, така както е посочено в Решение № 178/21.03.2018 г. на Кмета на Община 

Вършец (включително разбивката по пера в Раздел VII.1) Допълнителна информация) и в 

Обявление с ID 836763 (включително разбивката по пера в Раздел VI.3) Допълнителна 

информация). 

 

Посочената в обявлението и документацията стойност на непредвидените разходи за СМР 

не е фиксирана, а представлява максималната прогнозна стойност за съответното перо. Същата 

е в размер на пет на сто от стойността за СМР за изпълнение на обекта без ДДС. 

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 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. 

 


