
Разяснения по публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Извършване на строително-ремонтни работи на покрив – ниска част на УМЦ – гр. 

Велинград“ 

 

по постъпило на 18.08.2015 г.  искане 

 

Въпрос Разяснение 
Във файла „Технически спецификации” е 

посочен срок за изпълнение на строително-

монтажните работи 30 /тридесет/ календарни 

дни. В образец 10  „Техническо 

предложение” е посочено: „II. СРОКОВЕ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

Предметът на поръчката ще изпълним в общ 

срок до ....................... работни дни (не повече 

от 30 работни дни от подписване на договора 

до подписване на Протокол за приемане на 

строително-ремонтните дейности за обекта).  

 

Кое от двете условия трябва да считаме за 

вярно? 

 

Видно от Публичната покана № 01-01-1390/11.08.2015 г., 

секция „Показатели за оценка на офертите“, като показател 

за оценка е посочен „Срок за изпълнение“, за който е 

указано изрично, че „Офериращото лице предлага в 

Техническото си предложение краен (общ) срок за 

изпълнение на всички строително-ремонтни дейности, 

предмет на настоящата поръчка в работни дни“.  

Същият начин за определяне на подлежащия на 

офериране срок, е посочен и в „Образец 10 „Техническо 

предложение” е посочено: „II. СРОКОВЕ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

Предметът на поръчката ще изпълним в общ срок до 

....................... работни дни (не повече от 30 работни дни от 

подписване на договора до подписване на Протокол за 

приемане на строително-ремонтните дейности за обекта).  

 

Предвид горното, участниците в процедурата трябва да 

посочат в техническото си предложение общ срок за 

изпълнение на поръчката не по-дълъг от 30 работни дни 

от подписване на договора до подписване на Протокол за 

приемане на строително-ремонтните дейности за обекта.  

Посочената прогнозна стойност /60000 BGN/ 

с ДДС ли е или без ДДС? 
Посочената прогнозна стойност 60 000 /шестдесет хиляди/ 

лева е без ДДС. 

 

На основание чл. 101б, ал. 6 ЗОП настоящето разяснение се публикува в Профила на 

купувача на БСТ в електронната преписка на  ОП с предмет „Извършване на строително-

ремонтни работи на покрив – ниска част на УМЦ – гр. Велинград“, на адрес 

http://82.119.78.8:82/7801098b21b3720ea6e19516d3146672 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

Заличен подпис на основание чл. 2 ЗЗЛД 

 

 

Рада Гьонова, съгласно Заповед № 164/11.08.2015 г. 

на Изпълнителния директор на БСТ 

 

 


