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Изх. № РД-09-508#17/15.11.2013 г.  

 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗЯСНЕНИЯ 
 
ДО ЛИЦАТА, ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА  
ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ  
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 
„Реконструкция и рехабилитация на  
техническата инфраструктура на  
община Мъглиж “  
  

 
 
Относно: Постъпили запитвания за разяснения по документацията за участие в 

обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на техническата 
инфраструктура на община Мъглиж“ , открита с Решение №РД-09-508 от 22.10.2013 г.  
на Кмета на Община Мъглиж. 

На основание чл. 29, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Община 
Мъглиж, в качеството си на Възложител по процедурата, предоставя на вниманието на 
заинтересованите лица следните разяснения: 

 
Въпрос №1: 
 
„Съгласно образеца на Техническото предложение трябва да посочим срок за 

изпълнение в месеци. 
Тъй като графиците се изготвят в дни, за да има съответствие, моля да ни укажете 

колко дни да приемем, че има 1 месец и числото на месеците цяло ли да бъде или 
закръглено до втория знак след запетаята.“ 

 
 Отговор  №1: 
 
В Раздел III, Б), т. 2.2.2. от Указанията за участие в процедурата, Възложителят 

ясно и в детайли е разяснил изискванията си по отношение начина на изготвяне на 
подробния Линеен календарен график като задължителен елемент от съдържанието на 
плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката“, част от офертата на всеки Участник 
в процедурата. 
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Във визираната част от Указанията за участие в процедурата, в абзац четвърти (стр. 
41 от Указанията) ясно е записано, че „при изчисляването от календарни дни съгласно 
линейния график в месеци следва да се вземе като константа брой дни в месеца 30“.  

Коректно и за по-голяма яснота, в следващите текстове е посочено, че: „началото 
на изпълнение на дейностите свързани с изграждането на обекта се определя от датата на 
откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво с 
подписване на акт обр. 2а и заверка на Заповедната книга спрямо която следва да се 
изготви графика, а крайната  дата на изпълнение на строителството се определя с датата 
на съставяне и подписване на констативен акт, образец 15 за установяване годността за 
приемане на обекта съгласно Наредба №3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 
време на строителството, което следва да е видно от представения в офертата линеен 
график. 

Дадено е указание и относно това, че „от графика трябва да личат междинните 
срокове за завършване на отделните етапи от работите“. 

Във връзка с цитираното, следва да се посочи още, че вписаният от Участниците 
срок в месеци трябва да съответства на срока от Линейния график, като в случай, че 
числото на месеците не е цяло число, закръглението трябва да бъде до втори знак след 
десетичната запетая. 

Едновременно, при изготвянето на Линейните си графици Участниците трябва 
внимателно да спазват образец №6.1, в текста на който ясно е указано, че „Линейният 
график трябва да се изготви по дни и месеци”. 

 
В заключение, следва да се обърне внимание и на изискването, обективирано в 

същия текст на т. 2.2.2. от Указнията за участие в процедурата, съобразно който „при 
изготвянето на Линейния си график, Участниците следва да спазват посочените 
изисквания и условия“, санкцията за неизпълнение на което условие е „отстраняването 
на предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица, 
и/или е констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение и линейния 
график извън математически допустимото закръгляване при изчисление“.  

 
 
Въпрос №2: 
 

„Относно изготвянето на Линейния график – тъй като принципите, по които се 
изготвят графиците са съществено различни от принципите, по които се изготвят КС, 
моля да разрешите обединяването на позиции от КС по групи работи, но отделно за всеки 
клон, 

Примерно: 

• Изкопни работи; 

• Доставка и монтаж на тръби РЕ; 

• Доставка и монтаж на фасонни парчета. 
И други подобни.“ 
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Отговор №2: 
 
Отново в Раздел III, Б), т. 2.2.2. от Указанията за участие в процедурата, на 

обективираните изисквания в който, беше направено позоваване и в предходния отговор, 
Възложителят е посочил следното: „ Графикът следва да бъде изготвен по етапи на 
строителство и в него следва да са ясно отразени началото, времетраенето и 
изпълнението на всички видове дейности, включени в КС към документацията за участие 
в процедурата”, както и „ При изготвянето на графика да се отчетат технологичната 
последователност и технологичните изисквания  за изпълнение на всеки вид отделна 
работа от КС”. 

В изпълнение на горното, Участниците могат по собствена преценка да групират 
или не отделните видове СМР, по начин, че да бъде спазено цитираното изискване на 
Възложителя графикът да отразява изпълнението на всички видове дейности, включени в 
КС, както и технологичните изисквания за изпълнение на всеки вид отделна работа от КС.  

 
 
Въпрос №3: 
 
„Приемливо ли ще бъде графика да бъде изготвен в MS Project?“ 
 
Отговор №3: 
 
При изготвянето на графика трябва да се спази образец №6.1, както и останалите 

изисквания от документация във връзка с изготвянето му.  
Избор на всеки участник е каква програма ще използва при изготвянето му, но по 

начин, че да бъдат стриктно спазени посочените изисквания. 
 

 
 
 

      
      КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ: 
 
 
         ГОСПОДИН ГОСПОДИНОВ 
           
          
          


