ТОМ 4
КОЛИЧЕСТВЕНИ СМЕТКИ

I. ПРЕДУСЛОВИЕ
Участникът в процедурата следва да остойности поотделно всяка позиция
от Количествените сметки (КС), както и да следва инструкциите за пренос на
алтернативните общи суми в обобщението дадено в КС.
Количествените сметки, трябва да бъдат разглеждани в цялостния контекст
на Договорната документация и ще се счита, че Изпълнителят задълбочено се е
запознал с подробното описание на видовете работи, които следва да бъдат
изпълнени. Видовете работите следва да бъдат изпълнени изцяло, съгласно
проектните изисквания и изискванията на Ръководителя на проекта.
1.1. Количества
Количествата зададени срещу всяка позиция от Сметката са обобщение на
количествата от видовете работи, които следва да бъдат извършени по Договора
и са дадени за удобство за формиране на общата база на офертите. Не се
гарантира, че от Изпълнителят ще бъде изискано да изпълни изцяло
количествата работи посочени по всяка позиция или че количествата няма да се
променят по величина от тези зададени в Сметките.
При остойностяването, трябва да се прави справка с Условията по договора,
Спецификациите и съответните чертежи за указания и описание на работите и
предвидените материали.
Количествата зададени в КС са условни и са изчислени на база Работния
проект, който е взет за основа на настоящата тръжна документация с цел да се
осигури обща база за офериране. Участниците в процедурата следва внимателно
да се запознаят с Тръжната документация.
Забележки, ако има такива, относно количествата ще се правят под формата
на приложение, като се следва системата на номериране, цитиране на кодовете и
кратко описание, както е в настоящите документи, като се включват размерите и
цените.
Освен, ако не е изрично зададено в Техническата спецификация или в КС, се
счита, че само Постоянните работи ще бъдат измервани. Видовете работи ще
бъдат измервани според нетните размери, заложени в Чертежите или писмено
зададени от Ръководителя на проекта, освен ако не е изрично записано друго в
договора.
При уреждането на допълнителни работи или варианти по Договора, работите
ще бъдат измервани на същата база, както тези за които количествените сметки
са били изготвени и всички работи, които не са изрично споменати в сметките ще
бъдат взети като включени в цените на позиции “разни”.
Където, по преценка на Ръководителя на проекта, допълнителни работи не
могат да бъдат точно измерени, работите ще бъдат изпълнени на принципа на
“работни смени”, посочени в Списък за работни смени. Всички отчети за работни
смени трябва да бъдат подписани от Ръководителя на проекта, преди или по
време на седмицата, в която са били изпълнени работите.

Няма да бъдат извършвани плащания за загуби на материали или части
поради транспортиране или пакетиране
1.2. Мерни единици

Мерните единици, които са използвани са тези, които са зададени и одобрени в
Международната система (SI) и са използвани в Техническата документация тук.
Никакви други, освен мерните единици, използвани в Техническата
документацията, няма да бъдат използвани при измерването, остойностяването и
работните чертежи. (Всички други мерни единици, които не са използвани в
Техническата документация ще бъдат тълкувани според Международната
система SI)
Съкращенията използавни в КС ще бъдат интерпретирани, както следва:
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II. УСЛОВИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПЛАЩАНИЯТА
Всяка позиция в КС, за която плащането ще бъде под формата на обща
сума и за която не е предвиден график за плащане, ще бъде платена след като
работата е била изпълнена в съответствие на изискванията на Ръководителя на
проекта.
III. ОСТОЙНОСТЯВАНЕ
Цените включени в КС трябва да бъдат крайни и да включват всички
допълнителни разходи, които може да се наложат в хода на изпълнение на
работите, както и временни работи , които могат да бъдат необходими и всички
основни рискове, отговорности и задължения, зададени в документите, на
основата на които са базирани офертите. Ще се счита, че разходите за
настаняване, печалбата и др. разходи са равномерно разпределени върху
единичните цени.
Ед. цени и стойностите се въвеждат срещу всяка позиция от КС. Ед. цени
ще включват всички данъци, мита и др. разходи, които не са цитирани отделно в
КС и в Предложението.

IV. ДАНЪЦИ
Включва се: ДДС
V. ПОПЪЛВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВЕНИТЕ СМЕТКИ
В КС, единичните цени и стойности се записват в съответните колони. Всички
единични цени и стойности ще бъдат оферирани в лева.
Аритметични грешки при изчисление и сумиране ще бъдат коригирани от
Възложителя, както следва:
а) където има несъответствие между сумите изписани с цифри и сумите
посочени в “с думи”, сумите посочени в “с думи” ще има превес
б) там където има несъответствие между единичните цени и общите суми,
получени при умножението на количество по единична цена,
единичната цена, както е оферирана ще има превес
VI. ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ
Таблиците, които следват дават описание на единичните цени като се използват
съответните клаузи в Том 3 (Техническа спецификация).

