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ДО:  

ВСИЧКИ  

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

 

                      РАЗЯСНЕНИЕ 

 

Относно: Разяснения по  процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на 

строителен надзор върху строителните и монтажни работи във връзка с обновяването 

за енергийна ефективност на държавни и общински сгради на територията на 

гр.Белоградчик по ОПРР 2014-2020 г.“ – по осем обособени позиции: 

Обособена позиция №1 – „Сграда от културната инфраструктура - Художествена 

галерия“; 

Обособена позиция №2 – „Сграда за държавната администрация - Гранично полицейско 

управление“; 

Обособена позиция №3 – „Сграда на държавната администрация - Районен съд и 

прокуратура“; 

Обособена позиция №4 – „Сграда на държавната администрация - Районно 

/полицейско/ управление“; 

Обособена позиция №5 – „Сграда на държавната администрация - Районна служба 

„Пожарна безопасност и защита на населението“; 

Обособена позиция №6 – „Общински административни сгради: Общинска 

администрация – Белоградчик и Помощна административна сграда“; 

Обособена позиция №7 – „Сгради от образователната инфраструктура – НУ «Васил 

Левски» и «Младежки дом“; 

Обособена позиция №8 – „Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните 

проекти – част „Енергийна ефективност“ на държавни и общински сгради на 

територията на гр. Белоградчик по ОПРР 2014-2020 г.“ 

 

Уважаеми Дами и Господа, 

 

Във връзка с задължението на Възложителя по чл. 180 от ЗОП, представям следните 

разяснения по поставени въпроси: 

Въпрос: Във връзка с провежданото публично състезание искаме да получим разяснение, 

дали е допусната техническата грешка при публикуването на максималните цени за Дейност 

1 и Дейност 2 на ОП1, ОП2, ОПЗ ОП4, ОП5, ОП6 и ОП7. Документацията на поръчката са 

упоменати следните индикативни стойности: 

 
Обособена 

позиция: 

Стойност без ДДС за 
Дейност 1: ОС на 
инвестиционния 
проект 

Стойност без ДДС 
за Дейност 2: 
Строителен надзор 

Обща прогнозна 
стойност без вкл. 
ДДС; 

1. Обособена 
позиция 1: „Сграда 
от културната 
инфраструктура - 
Художествена 
галерия“; 

689,26 лв. 2 732,40 лв. 3 421,66 лв. 



2. Обособена 
позиция 2: 

„Сграда за 
държавната 
администрация - Г 
ранично полицейско 
управление“; 

1 239,00 лв. 2 549,72 лв. 3 788,72 лв. 

3. Обособена 
позиция 3: 
„Сграда на 
държавната 
администрация - 
Районен съд и 
прокуратура“; 

1 511,00 лв. 3 109,40 лв. 4620,40 лв. 

4. Обособена 
позиция 4: 
„Сграда на 
държавната 
администрация - 
Районно 
/полицейско/ 
управление“ 

2 499,50 лв. 4 318,80 лв. 6818,30 лв. 

5. Обособена 
позиция 5: 
„Сграда на 
държавната 
администрация - 
Районна служба 
„Пожарна 
безопасност и 
защита на 
населението“ 

2 681,16 лв. 1 652,34 лв. 4 333,50 лв. 

6. Обособена 
позиция 6: 
„Общински 
административни 
сгради: Общинска 
администрация - 
Белоградчик и 
Помощна 
административна 

13 182,00 лв. 6 403,07 лв. 19 585,07 лв. 

 

Видно от таблицата за ОП 5, ОП6 и ОП7 индикативната стойност за Дейност 1 е по- 

голяма от индикативната стойност на Дейност 2. 

Моля да потвърдите тези индикативни стойности или да дадете разяснения за 

промяната им. 

 

Отговор: При подготовка на Раздел 7. „Обща прогнозна стойност” от Документация за 

участие в публично състезание за възлагане на обществена полъчка и по конретно в 

отделните стойности на стротелен надзор и доклади за съответствие по обособени 

позиции 5, 6 и 7, при изписването на стойностите е допусната техническа грешка, 

свързана с разменени стойности по отделните дейности в обособените позиции.  

При офериране на отделните стойности на дейностите за доклад за съответствие и 

строителен надзор по обособени позиции, участниците следва да имат предвид следните 

максимални стойности: 

 

 



Обособена позиция: Стойност без 

ДДС за Дейност 

1: ОС на 

инвестиционния 

проект 

Стойност без ДДС 

за Дейност 2: 

Строителен надзор 

Обща 

прогнозна 

стойност без 

вкл. ДДС; 

1. Обособена позиция 

1: „Сграда от културната 

инфраструктура - 

Художествена галерия“; 

689,00 лв. 2 732,00 лв. 3 421,00 лв. 

2. Обособена позиция 

2: 

„Сграда за държавната 

администрация - 

Гранично полицейско 

управление“; 

1 239,00 лв. 2 549,00 лв. 3 788,00 лв. 

3. Обособена позиция 

3: 
„Сграда на държавната 

администрация - 

Районен съд и 

прокуратура“; 

1 511,00 лв. 3 109,00 лв. 4620,00 лв. 

4. Обособена позиция 

4: 
„Сграда на държавната 

администрация - 

Районно /полицейско/ 

управление“ 

2 499,20 лв. 4 318,80 лв. 6818,00 лв. 

5. Обособена позиция 

5: 
„Сграда на държавната 

администрация - 

Районна служба 

„Пожарна безопасност и 

защита на населението“ 

1 652,00 лв. 2 681,00 лв. 4 333,00 лв. 

6. Обособена позиция 

6: 

„Общински 

административни 

сгради: Общинска 

администрация – 

Белоградчик и Помощна 

административна 

сграда“ 

6 403,00 лв. 13 182,00 лв. 19 585,00 лв. 

7. Обособена позиция 

7: 

„Сгради от 

образователната 

инфраструктура – НУ 

«Васил Левски» и 

«Младежки дом“ 

4 260,00 лв. 12 372,00 лв. 16 632,00 лв. 

ОБЩО:  59 197,00 лв. 

 

Общата прогнозна стойност на обществената поръчка по всички обособени позиции 

следва да се счита 61 169,00 лв. 

Дата: 27.01.2017 г. 

Борис Николов: /ПП/ 

 


