РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Общинска администрация
Ямбол

ОБЩИНА ЯМБОЛ
Рег. № 2801-14237
Дата: 02.07.2020 г.
РАЗЯСНЕНИЕ
във връзка с обществена поръчка по чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП – публично състезание с
предмет: „Изграждане, основен ремонт и реконструкция на външно изкуствено
осветление на пътища, улици и площади на територията на Община Ямбол“
ОТНОСНО: Искане за разяснение с вх. № 2801-13914 от 29.06.2020 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Във връзка с постъпило искане за разяснение относно обществена поръчка по чл.
20, ал. 2, т. 1 от ЗОП с предмет „Изграждане, основен ремонт и реконструкция на
външно изкуствено осветление на пътища, улици и площади на територията на Община
Ямбол“, и на основание чл. 180, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, представям следната
информация:
Въпрос „…. искам разяснение за:
1. Схеми и спецификации за стълбовете /5 бр./, табла /9 бр./ и рогатките /11 бр./ на всички видове включени в КСС - то.
2. Технически проект и документация с необходимите технически данни - липсата им
води до неяснота, какво трябва да се включи, като материал в дадена цена от КСС-то
на процедурата.
Как да се правят анализи, като не е ясно някои от позициите от КСС-то какво
включват? А и при неточности в работната програма и последователност на дейностите,
неподходяща организация - отстранявате, т.е. тази информация трябва да е онлайн
оповестена и достъпна до всички, за да има равенство и се елиминира субективността
при оценяването и възможността на участниците за достъп до нея /особено при
положение, че още не са отменени мерките във връзка с COVID 19/
В КСС-то:
57.
Измерване на съпротивлението на точка от
защитно заземление
59.
Изпитване на кабели с номинално напреж. до 1 кV.

бр.

939,000

бр.

197,000

Необходим ли е протокол от ел. лаборатория за измерването?
66.
67.
68.

Направа ел. табло по детайл с 1 АП 6А, DIN шина бр.
703,000
Направа ел. табло по детайл с 2 АП 6А, DIN шина бр.
97,000
Направа ел. табло по детайл с 3 АП 6А, DIN шина бр.
1,000
Какво точно имате в предвид, като материали и/или труд за позиции от 66 до 68
/само елементите в таблото ли трябва да се доставят или цяло табло с всички елементи
в него/?
В Техническата спецификация, Част II към документацията по обществената
процедура, има заложена информация само за уличните осветителни тела, за
стълбовете, рогатките, ел. табла и други определящи елементи няма спецификации и
достатъчна информация.
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3. Сертификатите, които изисквате за осветителните тела и документите за
другите материали, трябва ли да бъдат преведени от лицензиран преводач, или ако са
от производител, който не е от България е допустимо, само заверка с „Вярно с
оригинала“?
4. Защо е обявена „стойността на всички предвидени дейности, доставки и услуги,
необходими за изпълнение на строителството – 2 880 000 (два милиона осемстотин и
осемдесет хиляди)“ без ДДС и непредвидени разходи в размер на 10 % върху тази
сума, представляващи 320 000 лв. (триста и двадесет хиляди) без ДДС?
10 % върху 2 880 000 (два милиона осемстотин и осемдесет хиляди)“ без ДДС не е
ли 288 000 лв. без ДДС, а от там прогнозната стойност на поръчката, не би ли
трябвало да е 3 168 000 лв. без ДДС.
5. Лимита до който трябва да са разходите на ред № 96 от Образец № 5 – КСС –
до 3 200 000 лв. без ДДС ли трябва да бъде или до е 3 168 000 лв. без ДДС.“
Отговор.
По т. 1 и 2 - Заинтересованите лица трябва да имат предвид информацията
публикувана във файл „Титулна Ямбол“ и „Титулна Ямбол, променена с Решение №
РД/02-00519 от 22.06.2020 г.“ по отношение на Част VI „КС от ИНВЕСТИЦИОНЕН
ПРОЕКТ“, а именно „Предвид значителния обем на инвестиционния проект,
Възложителят ще предостави възможност за запознаване с инвестиционния проект на
място в Община Ямбол или чрез предоставяне на електронен носител.“
Необходим е протокол от ел. лаборатория за т. 57 и 59 от КСС.
В т. 66, 67 и 68 се включват материали и труд за отделната позиция, като техническото
решение се съдържа в Инвестиционния проект.
По т. 3 – Съгласно чл. 101, ал. 6, изр. първо от ЗОП, офертите се изготвят на български
език.
По т. 4. Пълният текст на т. 4 от Указанията за подготовка на офертите гласи:
„4. Прогнозна стойност. Общата прогнозна стойност е максимална обща стойност за
офериране от участниците и е в стойности без ДДС в размера на 3 200 000 /три
милиона и двеста хиляди/ лв.без ДДС, в която се включва:
4.1. стойността на всички предвидени дейности, доставки и услуги, необходими за
изпълнение на строителството – 2 880 000 (два милиона осемстотин и осемдесет
хиляди) без ДДС и непредвидени разходи в размер на 10% върху тази сума,
представляващи 320 000 лв. (триста и двадесет хиляди) без ДДС.“
При прочитането на текста в неговата цялост става ясно, че общата прогнозна
стойност, която се явява и максимална обща стойност за офериране, е в размер на
3 200 000 /три милиона и двеста хиляди/, като това е и стойността върху, която се
изчисляват 10 % за непредвидени разходи.
По т. 5. Общата прогнозна стойност е максимална обща стойност за офериране от
участниците и е в размер на 3 200 000 /три милиона и двеста хиляди/лв. без
ДДС.
Настоящото разяснение е предоставено чрез публикуване в обособения раздел
на
поръчката
в
„Профил
на
купувача“
на
интернет
адрес:
https://yambol.bg/profile/item/265.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ /*/
КМЕТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ:
ВАЛЕНТИН РЕВАНСКИ
* Информацията е заличена на основание чл.4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679 на Европейския парламент и на
Съвета от 27 април 2016 г. във връзка с чл.37 от ЗОП
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