
 

ОБЩИНА ИХТИМАН 

 

 2050 гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 123 

 0724 / 82381,  0724 / 82550, obshtina_ihtiman@mail.bg 

 
 

ДО: ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

 

ОТНОСНО: Постъпило запитване с вх. 70.00-196/04.09.2019 год. във връзка с 

провеждането на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в гр. Ихтиман, община Ихтиман“, 

открита с Решение № 1162/20.08.2019 г. на зам. кмета на община Ихтиман и обявление 

публикувано в Агенцията по обществени поръчки с адрес на преписката с ID 00140-2019-

0006. 

 

РАЗЯСНЕНИЕ 

ОТ: Община Ихтиман с правно основание по чл. 33, ал.2 от ЗОП, във връзка с отправено 

запитване.  

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

На основание чл. 33, ал.2 от ЗОП. Ви предоставяме следните разяснения по постъпили 

въпроси, във връзка с публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в гр. Ихтиман, община Ихтиман“, 

открита с Решение № 1162/20.08.2019 г. на зам. кмета на община Ихтиман и обявление 

публикувано в Агенцията по обществени поръчки с адрес на преписката с ID 00140-2019-

0006. 

 

Въпрос №1: 

В документацията за обществената поръчка, в точка 1.3 е записана максимална 

прогнозна стойност – 1 050 949,25 лева без включен ДДС. Стойността е сбор от прогнозните 

стойности на шесте подобекта, като стойността от 25 800,00 лв. за непредвидени разходи не 

е сумирана към максималната прогнозна стойност.. 

Възложителят е записал, че ценовото предложение на участника не-може да надхвърля 

максималната прогнозна стойност на поръчката и при хипотезата , че в точка 3 от Образец 5/ 

Ценово предложение/ се запише стойност близка до максималната /1 050 949,25лв/ и 

фиксираните непредвидени разходи /25 800,00 лв/ то стойността на обекта ще е 1 076 749,25 

лв. 

Моля, уточнете: 

1. По коя точка и коя стойност от ценовото предложение, Възложителят ще оценява?  

 

Отговор на въпрос 1: 



В Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите за посочената 

обществена поръчка – неразделна част от документацията за участие по отношение на 

оценката на ценовият показател е записано следното: 

Цi е предложената обща цена за СМР без включени непредвидени разходи, в лева без 

ДДС съгласно Ценовото предложение на съответния участник. 

Цmin е минималната предложена обща цена за СМР без включени непредвидени 

разходи, в лева без ДДС съгласно Ценовите предложения на допуснатите участници. 

Цп е оценката по показателя. 

Уточнение: При оценката по показател Цп, комисията изчислява оценката на база 

предложената обща цена от участниците за предвидените СМР в обхвата на поръчката 

без включени непредвидени разходи. 

С оглед на горното комисията, ще оценява предложената цена за изпълнение на 

предвидените СМР в обхвата на поръчката, без включени непредвидени разходи. Посочената 

цена се формира от сбора на отделните цени за СМР по отделните обекти и подобекти в края 

на таблицата от образец №5. При оферирането участниците следва да имат предвид, че 

непредвидените разходи не са част от прогнозната стойност на обществената поръчка.  

 

 

 

 

Възложител: …………П*…………… 

Кмет на община Ихтиман 

Калоян Илиев 

 

* Заличени данни, на основание чл. 2 от ЗЗЛД. 
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