
        Уважаеми Дами и Господа,

         Във връзка с постъпили запитвания по обявената от НИМХ-БАН публична 
покана с предмет: „Геодезическо заснемане на напречни профили на река Черна и  
река Бяла в района на гр. Смолян , на река Арда в района от язовир Ивайловград до  
Българо-Гръцката  граница и  на  прогностични  створове  във  водосбора  на  река  
Арда ”, Ви изпращаме текста на запитванията и разясненията по поставените въпроси.

Въпрос  :   „ В Приложение 5  в УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ЦЕНОВАТА ОФЕРТА, 
т.2. Участниците трябва да представят ценова оферта, която з  адължително   
включва     цени     по     всички     позиции     /редове/   ,     уточнени     по     вид     и     брой,     съгласно   д 
окументацията за     участие   –    настоящото     приложение     №    5   

В подчертаното по-горе не става ясно как трябва да бъде представена цената, 
никъде в Приложение №5 няма образец с описани всички позиции, уточнени по вид и 
брой. Освен това според Приложение №5 трябва  да бъдат дадени две цени:

За изпълнение на поръчката, в съответствие с условията и изискванията на 
настоящата процедура, предлагаме обща цена в лева без ДДС:
……………………………………………………………………………./предлаганата сума се 
изписва и словом/

Обща стойност за изпълнение на поръчката………………………………………….лева без ДДС.

Бихте  ли разяснили подробно каква е разликата между двете как трябва да 
представим цената.”

Разяснения на поставения въпрос:

Отговор  :   В приложение 5 на Допълнителната информация към публичната покана, 
представляващо образец на ценово предложение, възложителят е допуснал техническо 
несъответствие в указанията за изготвяне на приложението. Ценовото предложение 
следва да бъде изготвено по приложения образец, като бъде посочена обща цена за 
изпълнение на поръчката в лева без ДДС, изписана с цифри и словом, която цената 
включва всички разходи по изпълнението на поръчката по всички етапи и за целия 
срок на изпълнение. 

Въпрос  :   „ Във връзка с т. 7.1.7 моля за изясняване на въпроса освен удостоверяващи 
квалификацията и стажа на специалистите във фирмата  документи необходмо ли е 
представянето на трудови договори: 

1. За служителите  
2. За съдружниците (когато съдружниците са самоосигуряващи се лица)”

Разяснения на поставения въпрос:

Отговор  :   В т. 7.1.7. от Допълнителната информацияа към Пуб;ичната покана е 



посочено, че участникът трябва да представи Списък на техническите лица за 
изпълнението на поръчката - с необходимия състав и опит в изпълнението на задачи от 
подобен характер.  Списъкът трабва да включва имената на експертите, образование, 
профессионален опит и квалификация. В екипа трябва да има поне един експерт по 
геодезия с опит по геодезични измервания и трансформации. Посочено е че 
предложените експерти и техните автобиографии следва да отговарят на посочените в 
задължителни изисквания на възложителя. Съответствието с изискванията се доказва с 
документи – дипломи, референции, трудови и служебни книжки, договори и др. 

В този смисъл участникът има възможност да представи набор от документи 
доказващи професиналната квалификация и опит на техническите лица нагажирани с 
изпълнението на поръчката, като по негова преценка може да представи и трудови 
договори. В посочените изисквания възложителят не е въвел като задължително 
изискване предоставянето на трудови договори.


