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Относно: Постъпило на 07.05.2015 г. искане за разяснение по обществена поръчка с предмет: Извършване на проектиране, авторски надзор 

и изпълнение на строително–монтажни и ремонтни работи, необходими за изграждането на Щабен елемент за интегриране сили на 

НАТО (NATO Force Integration Unit – NFIU) по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP)  

 
 

№ ИСКАНЕ ЗА РАЗЯСНЕНИЕ  
 

ОТГОВОР 
 

1. Като се има предвид удълженият срок за подаване на офертата с 10 

(десет) дни, трябва ли да се удължи банковата гаранция, ако е 

издадена вече такава валидна 180 (сто и осемдесет) дни, считано от 

първоначалния срок – 11.05.2015 г.? 
    

   При оформяне на документите, кандидатите следва да вземат 

предвид крайният срок за представяне на Предложенията за 

изпълнение на поръчката съгласно Заповед № ЗОП-33/30.04.2015 г., 

а именно до 17:00 часа на 30-ия /тридесетия/ календарен ден, 

считано от деня, следващ деня на получаване на поканите. 
 

2. Относно: Срок за изработване на „Сметка за оценка на разходите 

тип „С“. 

След като е  изготвен  комплексният доклад, съгласно условията за 

участие срока за изработване на „Сметка за оценка на разходите тип 

С“ е не повече от 10 кал. дни. Записано е, че този срок е междинен и 

не се калкулира в общия срок за изпълнение на поръчката. Това 

означава ли, че не се изисква да се отрази в линейния график? 

В случай, че се изисква да се отрази срока за изработване на „Сметка 

за оценка на разходите тип С“  в линейния график, моля да 

предоставите информация относно срокове за изготвяне на 

комплексен доклад и други съгласувателни процедури. В този случай 

моля да потвърдите, че общия срок за изпълнение на Договора по 

графика ще се различава от срока за изпълнение, както се изисква по 

тръжната документация, а именно:  сборът от сроковете по т. 1.1. Срок 

за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект” и т. 

1.3.  Срок за изпълнение на строително – монтажните и ремонтни 

работи, предвидени в приетия работен инвестиционен проект. 

 

Срокът за цялостно изпълнение на поръчката представлява 

числен сбор от сроковете по т. ІІ. 2.2. и т. ІІ. 2.5. от Условията за 

участие. Съгласно т. II. 2.6. от същите, срокът спира да тече за 

периода от предаването на Възложителя на инвестиционния проект 

във фаза „работен проект”, подробните количествено-стойностни 

сметки и Плана за управление на строителните отпадъци, до датата 

на подписване на Протокол образец 2. 

Срокът за изработване на Сметка за оценка на разходите тип „C” 

може да не се отразява в линейния график, тъй като той е по време 

на междинното прекъсване на срока за цялостно изпълнение 

съгласно т. II. 2.6. от Условията за участие. 

 

 


