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                      ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН  
гр.Белене 5930, ул. „България” № 35, тел. (0658) 3 10 61, факс: (0658) 3 10 62 

e-mail: obshtinabl@abv.bg, web-site: http://obshtina.belene.net 

 
Изх. №26-00/727/14.10.2013г. 
 
ДО 
 
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА И ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ В 
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 
„Изпълнение на строително-монтажни работи по проект на община Белене 
„Подобряване на енергийната ефиктивност в обществени сгради в гр. Белене и 
намаляване на вредните емисии, генерирани от обществени сгради на 
територията на общината“ 
 
ОТНОСНО: Разяснения по постъпили запитвания по документацията за участие по чл.29 ал.1 
от ЗОП в съответствие с чл. 60 ал. ал. 5 и 6 от ГПК 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 

Във връзка с постъпили запитвания по документация за обществена поръчка с 
предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект на община 
Белене „Подобряване на енергийната ефиктивност в обществени сгради в гр. 
Белене и намаляване на вредните емисии, генерирани от обществени сгради на 
територията на общината“ и чл. 29 от ЗОП, Ви отговаряме на постъпилите 
запитвания: 

 
Въпрос 1:  

 
В  Приложение № 2а - Техническо предложение за изпълнение на СМР,  т.4 - 
«Графикът, следва да съдържа планираните етапи за актуване, респективно междинни  
плащания" ; 
В Приложение  № 3- Ценово  предложение стр. 3 - Приложения:  ПРИЛОЖЕНИЕ №  
3.4 - График за планираните етапи на актуване и свързаните с това междинни  
плащания 
 
Въпрос:  В  кой  плик  следва  да  се  постави  ,,График за  планираните  етапи  на  
актуване  и свързаните с това  междинни  плащания"? Има  ли формуляр  Приложение 
№ 3.4? Трябва ли графикът да съдържа  количества, % или стойности за етапите? 
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Отговор 1: 
 
,,График за  планираните  етапи  на  актуване  и свързаните с това  междинни  
плащания" се поставя и в Плик №2 и в Плик № 3, със следната уговорка: 
 
Тъй като съгласно разпредбите на ЗОП и на Възложителя,  извън Плик 3 с "Предлагана 
цена" не следва да се посочват никакви елементи свързани с предлаганата цена 
/себестойност/ на плащанията, ммеежжддииннннииттее  ппллаащщаанниияя  //ссъъооттввееттнноо  ооккооннччааттееллнноо  
ппллаащщааннее//  вв  ""ГГррааффииккаа  ннаа  ппллааннииррааннииттее  ееттааппии"",,  ппооссттааввеенн  вв  ппллиикк  №№22,,  ммоожжее  ддаа  ссее  ппооссооччаатт  
ооббщщоо  ии  ккааттоо  ""II--ввоо  ммеежжддиинннноо  ппллаащщааннее"",,  ""IIII--рроо  ммеежжддиинннноо  ппллаащщааннее""  ии  тт..нн,,  ббеезз  ддаа  ссее  
ппооссооччвваа  ссттооййнноосстт  вв  ппааррииччнноо  ииззрраажжееннииее.. 
  
Единствено в Плик №3 може да се посочи % или очаквана стойност на 
съответното плащане в "Графика на планираните етапи", но следва да се има 
предвид клаузата в проекта на договор, че: 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на 
актуваните и действително извършени дейности на завършен изцяло етап, съгласно 
приложения линеен график на база на представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от лицето 
осъществяващо строителен надзор дейности, актове и протоколи по Наредба № 3 на МРРБ от 
2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и одобрени от лицето 
от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, изпълняващо инвеститорски контрол. При забележки от 
страна на Възложителя, Изпълнителят следва да ги отстрани. За междинните плащания 
Изпълнителят представя фактури, които подлежат на одобряване от Възложителя преди 
изплащането на сумата по нея. 
 
 
В документацията на Възложителя няма изготвен Образец на приложение № 3.4-  График на 
планираните етапи за актуване, Същия се изготвя от участника по негов образец, във вид и 
форма, каквито той прецени; 
 
Въпрос 2:  
 
Относно: В Техническа спецификация на материалите  към част Архитектура- 
Минерална  вата  10 см- Технически данни 
 
Въпрос:  Последният ред е нечетлив, какъв е текста? 
 
Отговор 2: 
 
"Нечетимият" текст е следния: 
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„Коефициент на топлопроводимост λD =0.037 W/.m.K БДС EN12667, 12939 
Обемна плътност: около 40 kg/dm3 
Дифузно съпротивление на преминаване на водни пари μ =1 БДС 73 0540 
Устойчивост на въздушен поток r =8,9 / 120 mm kPa.s/m2 БДС EN 29053 
Специфично топлопренасяне cp 840 J.kg-1.K-1 STN 73 0540 
Точка на топене tt > 1,000 °C DIN 4102” 
 
Въпрос 3:  

 
Приложение №3.3 – Анализи на цените  
Таблица I 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Въпрос:      Къде   във  формуляра  трябва  се  впишат  преките  разходи  за   
материали и механизация,  и   да  се  сумира  за  всеки  вид  преки  разходи,  трябва  ли  
да  се  промени формуляра?  Таблица  2, 3  и 4 са списъци,  от  които  не може да се 
извади стойност за единица СМР. 
 
Отговор 3: 
 

Анализът, който е използван за пример (шифър 8465900000) няма материали и 
механизация. В него няма да има и преки и допълнителни разходи за тях.  

При друг вид СМР, в който има материали и механизация е необходимо да се 
покажат: разходи за материали, разходи за механизация, разходи за труд, след което 





ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.3 – Анализи на цените 

ВАЖНО!!!  Цената за СМР следва да е образувана въз основа на Aнализи на цените (Приложение 3.3), като 
формираните единични цени следва да са отразени в Количествено-стойностната сметка (Приложение № 3.2). 
Ако при проверка на ценовото предложение от страна на комисията, КСС или анализните цени се установят 
технически грешки при пресмятането, водещи до промяна на ценовото предложение, или общата крайна цена 
не е правилно изчислена, с включени всички разходи и ДДС, или се установи несъответствие между анализните 
цени и единичните цени в КСС, ценовото предложение ще бъде отхвърлено, а участникът ще бъде отстранен 
от участие в класирането и процедурата, по реда на чл. 68 ал. 11 т.2.б) ЗОП. 

Анализ за образуване на единични цени 

Таблица 1 
 

№ според 
номенклатурата 
(по УСН, ТНС 
или СЕК) 

Наименование Ед.мярка 
Разходни 

норми 
Ед.цена Сума / лв./

   Номер по ред в КСС        

8465900000 Наименование на вида СМР    
        
  ТРУД:     
  РАБОТНИК II ст. ч.ч.   
        

  ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:     
  м-ли      
  м-ция      
  труд      

  
Всичко преки (материали. 
механизация и труд. без допълнителни)     

  Общо допълнителни р-ди     

  Начисления (%) (печалба)     

  Обща цена :     
 

Анализ за образуване на единични цени 
Таблица 2: Списък на материалите включени в анализа  
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