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Изх. № 8/ 29.04.2014 г. 
ДО УЧАСТНИЦИТЕ  
В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА  
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 
„Изпълнение на строително – монтажни работи на обект  
" Реконструкция и ремонт на читалище "Народна просвета - 1889 г." 
 
 
 
Уважаеми участници, 
 

Във връзка с постъпило запитване по чл. 29 от ЗОП даваме настоящото разяснение относно 
обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строително – монтажни работи на обект  
"Реконструкция и ремонт на читалище "Народна просвета - 1889 г." 
 
Въпрос: 
Съгласно раздел V – Методика за определяне на комплексна оценка на офертите 
 

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 
 

 Критерий за оценка на офертите – „икономически най-изгодна оферта” – всяка оферта 
отговаряща на изискванията за подбор, се оценява по настоящата методика и получава обща 
оценка, с която участва в крайното класиране. 
 

1. Техническа оценка T – коефициент на тежест на техническата оценка – 50 
Подточка Б  СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

Минималният допустим срок за изпълнение на настоящата обществена поръчка е 3 (три) месеца. 
Максималния допустим срок за изпълнение на настоящата обществена поръчка е до 10 (десет) 
месеца.  

   Участник, който оферира, срок различен от посоченият диапазон ще бъде отстранен от 
участие в процедурата. 

ТБ - Срок на изпълнение на поръчката 
 
 ТБ = (Cmin / Ci) х 25 
Където Ci е срокът в дни (календарни) съгласно Техническото предложение на съответния 
участник, а Cmin е минималният срок от Техническото предложение на участника предложил най - 
кратък срок за изпълнение на поръчката. 
 
 



Като се има предвид , че показателят Ci е в календарни дни, моля да конкретизирате 
минималния допустим срок  за изпълнение на настоящата обществена поръчка, който е 3 
(три) месеца на колко календарни дни ще отговаря ? 
 
Ви даваме следното разяснение: 
 
 За целите на настоящата Методика за определяне на обща оценка  на офертите по 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително – 
монтажни работи на обект "Реконструкция и ремонт на читалище "Народна просвета - 
1889 г." срокът на изпълнение на поръчката от участниците се предлага в календарни дни, а 
за опредлеляне на минималния и максималния срок за изпълнение на обществената 
поръчка, който определя допустимостта на участника до оценяване, 1 (един) месец се 
фиксира на 30 календарни дни или минималният допустим срок от 3 (три) месеца е равен на 
90 календарни дни, а максималният от 10 (десет) месеца – на 300 календарни дни. 
 
 
 
 
МАРГАРИТА ГРОЗЕВА 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЧИТАЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО НА НЧ „НАРОДНА ПРОСВЕТА – 1889 г.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


