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РАЗЯСНЕНИЕ 

 

 

Във връзка с постъпило запитване относно обществена поръчка чрез публична 

покана по реда на Глава осма чл. 101а, ал. 2 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) с 

предмет: „Извършване на строително-монтажни работи на Централно крило на 

Хотел 1 на Почивна база „Слънчев бряг” на Министерски съвет в к.к. Слънчев 

бряг, община Несебър”, публикувана в Портала на АОП с ID № 9035023 на 22.10.2014 г. 

и на основание  чл. 101б, ал. 6 от ЗОП давам следните разяснения: 

 

 

Въпрос: Какъв е минималният срок за изпълнение?  

Отговор: Минималния срок за изпълнение на дейностите, описани в предмета на 

обществената поръчка е разписан в документацията за обществената поръчка в 

Забележка към т. І ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА, подт. 1.3. Срок за 

изпълнение на поръчката и е определен на 15 (петнадесет) календарни дни с цел да не 

се допуснат нереално кратки срокове за изпълнение (имайки предвид че срокът за 

изпълнение е един от показателите в методиката за изчисляване оценката на офертите) и 

да се нарушат основните принципи на възлагане на обществени поръчки, разписани в чл. 

2 от ЗОП. 

Целият текст на подт. 1.3 Срок за изпълнение на поръчката ведно със Забележката 

към нея гласи: 

1.3. Срок за изпълнение на поръчката – Срокът за изпълнение на поръчката се 

посочва в офертата  и не може да бъде по-дълъг от 40 (четиридесет) календарни дни, 

считано от началната дата, определена при сключване на договора.  

Началната дата за изпълнение ще бъде съобразена с приключване на активния 

туристически сезон и предвидените нормативни забрани в Закон за устройство на 

черноморското крайбрежие и съответните подзаконови нормативни актове. 

Забележка: С цел да не се оферират нереално кратки срокове за изпълнение 

на поръчката, Възложителя определя като минимален технологичен срок за 

изпълнение, който не може да бъде по-кратък от 15 (петнадесет) календарни дни. 

Участник оферирал по-кратък срок за изпълнение ще бъде предложен за 

отстраняване. 

В Образец № 3 Предложение за изпълнение на поръчката е допусната печатна 

грешка, която не следва да се взема предвид факта, че разписаните изисквания са 

изрично посочени в т. І ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА, подт. 1.3. 

Срок за изпълнение на поръчката. 

 

Въпрос: 2. Гаранционният срок - как точно се определя формулата 

ГС=ГС1+ГС2+ГС3+ГС4?  

Отговор:  Формулата за определяне на гаранционния срок се определя по 

следния начин, разписан подробно и в документацията, т. VIIІ. МЕТОДИКА ЗА 

ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ, подт. 8.2.3. Показател 3: Гаранционен срок (ГС), чийто 



текст гласи: „Гаранционен срок (ГС) – с относителна тежест 20 % (двадесет процента). 

Той се определя като сбор от оценките по отделните подпоказатели и се определя 

по формулата ГС = ГС1 + ГС2 + ГС3+ ГС4, където: 

- ГС1 е гаранционния срок на строителни, монтажни и довършителни работи на 

ВиК инсталации и е с относителна тежест 25 % (двадесет и пет процента); 

- ГС2 е гаранционния срок на строителни, монтажни и довършителни работи на 

Електрическите инсталации и е с относителна тежест 25 % (двадесет и пет процента); 

- ГС3 е гаранционния срок за извършените строителни, монтажни и 

довършителни работи на ОВК инсталации и съоръжения и е с относителна тежест 25 % 

(двадесет и пет процента); 

- ГС4 е гаранционния срок за извършените строителни, монтажни и 

довършителни работи за подовите и стенните покрития и е с относителна тежест 25 % 

(двадесет и пет процента); 

8.2.3.1. Подпоказател  Гаранционен срок на строителни, монтажни и 

довършителни работи на ВиК инсталации (ГС1) се определя по следната формула: 

ГС1 = ГС1(уч.) x 25, където 

              ГС1(макс.) 

ГС1(уч.) е предложеният от съответния участник гаранционен срок (в години), а 

ГС1(макс.) е най-дългият посочен гаранционен срок (в години). 

Участникът с най-кратък предложен срок получава най-високия брой точки по 

този показател – 25 (двадесет и пет), а за всеки следващ, броя точки се определя по 

предложената формула като се представя в цифрово изражение с точност до втория 

знак след десетичната запетая. 

8.2.3.2. Подпоказател  Гаранционен срок на строителни, монтажни и 

довършителни работи на Електрическите инсталации (ГС2) се определя по следната 

формула: 

ГС1 = ГС2(уч.) x 25, където 

              ГС2(макс.) 

ГС2(уч.) е предложеният от съответния участник гаранционен срок (в години), а 

ГС2(макс.) е най-дългият посочен гаранционен срок (в години). 

Участникът с най-кратък предложен срок получава най-високия брой точки по 

този показател – 25 (двадесет и пет), а за всеки следващ, броя точки се определя по 

предложената формула като се представя в цифрово изражение с точност до втория 

знак след десетичната запетая. 

8.2.3.3. Подпоказател  Гаранционен срок на строителни, монтажни и 

довършителни работи на ОВК инсталации и съоръжения (ГС3) се определя по следната 

формула: 

ГС3 = ГС3(уч.) x 25, където 

              ГС3макс.) 

ГС3(уч.) е предложеният от съответния участник гаранционен срок (в години), а 

ГС3(макс.) е най-дългият посочен гаранционен срок (в години). 

Участникът с най-кратък предложен срок получава най-високия брой точки по 

този показател – 25 (двадесет и пет), а за всеки следващ, броя точки се определя по 

предложената формула като се представя в цифрово изражение с точност до втория 

знак след десетичната запетая. 

8.2.3.4. Подпоказател  Гаранционен срок на строителни, монтажни и 

довършителни работи за подовите и стенните покрития (ГС4) се определя по следната 

формула: 

ГС4 = ГС4(уч.) x 25, където 

              ГС4(макс.) 



ГС4(уч.) е предложеният от съответния участник гаранционен срок (в години), а 

ГС4(макс.) е най-дългият посочен гаранционен срок (в години). 

Участникът с най-кратък предложен срок получава най-високия брой точки по 

този показател – 25 (двадесет и пет), а за всеки следващ, броя точки се определя по 

предложената формула като се представя в цифрово изражение с точност до втория 

знак след десетичната запетая.”. 

На първо място по посочените формули се определя всеки от четирите 

подпоказатели на Показател3: Гаранционен срок. 

След това получените стойности се сумират по формулата 

ГС=ГС1+ГС2+ГС3+ГС4. 

Така получената стойност следва да бъде умножена с посочения коефициент на 

тежест от 20 % (двадесет процента) и резултатът следва да се събере с получените 

стойности на останалите два показателя (Показател 1: Предлагана цена и Показател 2: 

Срок на изпълнение) за получаване на комплексната оценка на всеки участник. 

 

 

 

 

 

С уважение,                                          / п / 

СТАНКА ХАРИЗАНОВА 

УПРАВИТЕЛ НА ПБ НА МС „СЛЪНЧЕВ БРЯГ” 

 

 


