СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН "ОБОРИЩЕ"
1505 София, бул. Мадрид 1, тел. 02 / 815 76 11, факс 02 / 944 16 67
ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА
Относно: Разяснения по условията за обществена поръчка с предмет: „Обновяване
и основен ремонт на електрическата инсталация и повишаване на енергийната ефективност
на сградата на 129 ОУ „Антим I“ и 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес“ с адрес ул. „Султан
тепе“ № 1, район "Оборище" – гр. София“
Въпрос 1:
След като разгледахме предложеното в заданието КСС за обекта в абзац:
Изкърпване мазилки, шпакловки и
боядисване
1 Изкърпване мазилка
м² 500
2 Шпакловка по стени и тавани
м² 870
3 Демонтажи табла
м² 870
4 Демонтажи кабели
м² 870
Има СМР, описани с неприсъщи за тях мерни единици, например:
3 Демонтажи табла

м² 870

и
4 Демонтажи кабели

м² 870

Моля да обясните за техническа грешка ли става въпрос, и ако е така моля да дадете
откоригиран вариант. Ако грешката не е техническа моля да дадете разяснение как да
остойностим тези две позиции в предвид мерните единици, в които са посочени.
Разяснение:
Наименованията на видовете строително – монтажни работи в количествено –
стойностната сметка са коригирани и публикувани на 23.04.2018 г. в електронното досие на
поръчката в профила на купувача и са както следва:
3

Грундиране стени и тавани

м²

870

4

Боядисване двукратно с латекс

м²

870

и

Район „Оборище“ – СО поднася извиненията си за допуснатата техническа грешка!
Въпрос 2:
Моля да поясните, непредвидените разходи в КСС, трябва да бъдат заложени точно
10%, или да бъдат до 10%.
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Разяснение:
В точка 2. от Документацията „МАКСИМАЛНА ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА
ПОРЪЧКАТА“ е уточнено, че непредвидените разходи са до 10%.
Въпрос 3:
Моля да поясните коя цена да впишем в ценовото предложение, цената с включени
непредвидени разходи, или цената без включени непредвидени разходи.
Разяснение:
Съгласно точка 2. от Документацията „МАКСИМАЛНА ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ
НА ПОРЪЧКАТА“ е уточнено, че в посочената максимална прогнозна стойността се
включват и непредвидените разходи до 10%.“
Въпрос 4:
В Техническа спецификация е посочено:
I. МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ
 ПОД:
Топлоизолирането на пода на отопляемите помещения е възможно само на
няколко места.
Частична топлоизолация на фоайето, театралната и видеозалата на кота -2,80 чрез
монтаж на 1О см EPS по тавана на абонатната станция.
Предвижда се полагане на 1 0см EPS по тавана на ПРУ-то, тъй като това е
неотопляемо помещение.
Също така е заложена и топлоизолация от 6 см EPS по стените на ПРУ-то,
които граничат с отопляеми помещения.
Предвижда се полагане на 10 см EPS по тавана на складовете под кухнята,
тъй като това е неотопляема зона.
Тези видове СМР не са предвидени в Количествената сметка. Ще бъдат ли те
предмет на изпълнение и къде да бъдат включени в Количествената сметка?
Разяснение:
Ще се изпълняват видовете работи, включени в КСС. Ако се наложи извършването
на допълнителни строително – монтажни работи, то те ще са за сметка на непредвидените
разходи в размер на 10%.

С УВАЖЕНИЕ,
ВАСИЛ ЦОЛОВ
КМЕТ НА РАЙОН „ОБОРИЩЕ” – СО
Подписите са заличени на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД.
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