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Изх. №  1595 / 24.09.2019 г. 

 

ДО 

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

ОТНОСНО: Разяснения по поставени въпроси във връзка с процедура за 

възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: 

“Реконструкция на улици в с. Макреш, с. Раковица, с. Киреево и с. Подгоре, 

община Макреш”. 

 

ВЪПРОС: 1)„ В документацията за участие в Раздел V.5, т.2.4 Ценово 

предложение е записано: Ценово предложение съдържащо предложенито на 

участника относно цената за изпълнение на поръчката – Образец №7 и 

Образец №7а Количествено стойностни сметки  от настоящата 

документация“ .  

В предложените образци качени на сайта на Община Макреш в „Профила 

на Купувача“ Образец №7а е „Количествени сметки и/или Технически 

спесификации на строителни работи“  

Моля Възложителят да укаже формата на Образец №7а Количествено 

стойностни сметки 

ОТГОВОР:  

Във връзка с направено  запитване  от участник даваме следното 

разяснение: 

В публикуваната форма на образец № 7а „Количествено стойности 

сметки“  следва да се добави графа за единичната стойност  по  видове работи , 

крайна цена без ДДС и с ДДС  и заложени непредвидени разходи за всеки 

обект. . 
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ВЪПРОС: 2) В количествените сметки за с.Подгоре  -  улица ОТ114-

ОТ116-ОТ93 от км.0+000 до км. 0+130“ е записана т.13 Непредвидени разходи -

1бр 

Моля да се укаже размера на непредвидените разходи ,в какви граници да 

се оферират и дали те се отнасят само за сметката с.Подгоре : улица ОТ114-

ОТ116-ОТ93 от км.0+000 до км. 0+130“ или за всички подобекти ? 

ОТГОВОР:  

Във връзка с направено  запитване  от участник даваме следното 

разяснение: 

 Непредвидените разходи  са допустими за всички обекти  , но общият 

размер на непредвидените разходи за всички сметки и обекти не може да 

надвишава 35 000 лева , както е посочено в документацията  . 

 

 

С уважение:     /п/ 

 

МИТКО АНТОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА МАКРЕШ 
 


