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ДО: 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

 
ОТНОСНО: Даване на разяснения по процедура за възлагане на обществена поръчка за 

строителство по реда на Глава V от ЗОП - чрез открита процедура, с предмет: 

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР 

ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“, чието изпълнение е разделено в 25 /двадесет и 

пет/ обособени позиции, осъществявана в изпълнение на Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилните жилищни сгради, която обществена поръчка е открита с 

решение № 9 от 17.03.2016 г. на кмета на община Смолян, вписано заедно с одобреното с него 

обявление в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под 

уникален идентификационен номер 00092-2016-0004. 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

 По повод постъпили запитвания с вх. № ДЛ000932 от 08.04.2016 г. за разяснения по 

документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с посочения по-

горе предмет, на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП в качеството ми на възложител, давам 

следните отговори на зададените въпроси, както следва: 

 

 1. Въпрос: За кои обособени позиции Възложителят е осигурил финансиране? 

  Отговор: За всички многофамилни жилищни сгради, предмет на обществената 

поръчка, са сключени договори за целево финансиране по Националната програма за 

енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.  

 

 2. Въпрос: Следва ли участникът да оферира гаранционен срок за възстановени 

строителни конструкции на сгради и съоръжения претърпели аварии, ако в техническото 

обследване на дадена обособена позиция не е описано, че сградата е претърпявала такава?  

 Отговор: Съгласно условията на обществената поръчка, участниците следва предложат 

гаранционни срокове за всички описани в Техническото предложение за изпълнение на 

поръчката /образец Приложение № 2, от документацията за участие/ видове работи. В случай, 

че изготвените и одобрени инвестиционни проекти не предвиждат извършването на 

определени видове и количества работи, то изпълнителят не следва да осъществява такива 

видове работи, във връзка с което няма да носи гаранционна отговорност за тях.   

 

 3. Въпрос: Защо в проекта на договор не са указани срокове за възстановяване на 

гаранцията за изпълнение при спиране на строителството?  

 Отговор: Посоченото питане няма характер на искане на разяснение по 

документацията за обществената поръчка, но възложителят излага съображенията си за това, 

както следва: Съгласно разпоредбата на чл. 59, ал. 3 от ЗОП, възложителят определя условията 

и размера на гаранцията за изпълнение на договора, като в съответствие с разпоредбата на чл. 

63, ал. 1 от ЗОП условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за 

изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. Гаранцията за 
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изпълнение има обезпечителна и обезщетителна функция, т.е. от една страна цели да 

стимулира изпълнителя към точно и качествено изпълнение на задълженията му по договора 

за обществената поръчка, а от друга страна да послужи като обезщетение при 

недобросъвестно поведение от негова страна, включително и при наличие на спиране на 

строителството. Съгласно условията на проекта на договор, в случай на предстоящо изтичане 

на срока на валидност на гаранцията за изпълнение на договора – при учредена в полза на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предприема, за своя сметка, действия 

за нейното удължаване в срок, необходим за осигуряване на непрекъснатост на валидност на 

банковата гаранция дори и без да е налице изрично писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Съгласно условията на програмата следва да се осъществи възможно най-краткосрочно 

изпълнение на обектите, като същото следва да приключи в рамките на календарната 2016 

година. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не предвижда настъпването на продължителни периоди на спиране 

на строителството, което да създава необосновани финансови затруднения на изпълнителя във 

връзката с поддържането на валидна банкова гаранция за изпълнение или във връзка със 

необосновано задържане на парични средства, когато гаранцията за изпълнение е 

предоставена под формата на парична сума. С оглед на изложеното възложителят предвижда 

освобождаването на гаранцията за изпълнение да се осъществи на етап след изпълнение на 

строителството, при условия и ред посочени в проекта на договор, а не при действащ договор 

и наличие на спряно строителство.  

 

 

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

Кмет на община Смолян 

 

  


