ОБЩИНА СТРУМЯНИ

Изх. № ОП-18(3)/07.01.2019г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
Относно: Получено искане за разяснение по чл. 33, ал. 1 от ЗОП.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки и във
връзка с постъпило запитване, Възложителят прави следните разяснения, относно
публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Сметосъбиране и
сметоизвозване на територията на община Струмяни”:
ВЪПРОС 1: В документацията за обществената поръчка на стр.9, в т.14.1. е записано
„Участниците в насотящата обществена поръчка следва да са изпълнили дейности с
предмет идентичен или сходен с тези на поръчката за последните 3 години от датата на
подаване на офертата.
За „Дейности с идентичен или сходен предмета на поръчката” следва да се разбират
дейности свързани с услуги по сметосъбиране, сметоизвозване, както и дейности
свързани със сепариране, преработване и обезвреждане на битови отпадъци.
Моля да ни разясните какво налага участниците да имат опит в „ дейности свързани със
сепариране, преработване и обезвреждане на битови отпадъци“, при условие „, че нито
в предмета, нито където и да било в документацията е заложено извършване на тези
дейности. Така заложеното изискване е в нарушение на чл.2, ал.2 от ЗОП „При
възлагането на общестевни поръчки възложителите нямат право да ограничават
конкуренцията чрез включване на условия или изисквания, които дават необосновано
предимство или необосновано ограничават участниците на стопански субекти в
обществените поръчки и които не са съобразени с предмета, стойността, сложността,
количеството или обема на обществената поръчка“
ОТГОВОР 1: За „Дейности с идентичен или сходен предмета на поръчката” следва да
се разбират дейности свързани с услуги по сметосъбиране, сметоизвозване, както и/или
дейности свързани със сепариране, преработване и обезвреждане на битови отпадъци.
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ВЪПРОС 2: В документацията за обществената поръчка на стр.22 в т. VII Критерий за
възлагане на обществена поръчка. Методика за определяне на комплексната оценка на
офертата е записано:
К2 – срок за реакция при нужда от извършване на почистване на битови отпадъци при
подаден сигнал, изчислява се по следната формула:
срок за реакция при нужда от извършване на почистване на битови отпадъци
при подаден сигнал
К2 = ---------------------------------------------------------------------------------------------------- х 35
най-кратък срок за реакция предложен от даден участник
Моля да ни изясните мерната единица на срока за реакция – дни, часове или минути,
защото дадени по различен начин налице ще бъде една необективна оценка, при която
ще се оценяват различни мерни единици.
ОТГОВОР 2: Мерната единица на срока за реакция предложен от даден участник да се
посочи в дни – цяло положително число.
ВЪПРОС 3: В образеца на ценовото предложение е записано:
„При ценообразуването на предвидените за изпълнение на услугата сметосъбиране,
сметоизвозване на битови отпадъци на територията на община Струмяни се използва
УСН със следните елементи и начисления при изготвяне на анализните цени:
- средна часова ставка………………….(до 2,80 лева на час)
- допълнителни разходи
а/. върху труда……………..(до 90 %)
б/. върху механизацията…………………………(до 35 %)
-доставно – складови разходи……………………. (до 8 %)
-печалба…………………(до 10 %)
-разходна норма по УСН, Билдинг, мениджър, СЕК.
Това са норми в строителството – вие потвърждавате ли, че те следва да бъдат
използвани, при условие, че дейностите, предмет на обществената поръчка нямат нищо
общо със строителството.
Моля да ни отговорите при ценообразуване със средна часова ставка, която сте
посочили като максимален праг и се различава от приетата такава с ПМС, не се ли
работи в нарушение.
Освен това в общата договорена стойност за изпълнение на поръчката е посочено
начисляване на ДДС. Съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената
стойност /ЗДДС/ и Становище на национална агенция по приходите за практическо
приложение на Глава деветнадесета „а“ от ЗДДС, в сила от 01 януари 2007г. дейностите
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по събиране на отпадъци попадат в обхвата на услуги, за които е приложима системата
на т.нар. „обратно начисляване“ на ДДС, т.е. не следва при фактуриране от страна на
изпълнителя да се начислява ДДС. Защо тогава е предвидено начисляване на ДДС?
В месечната цена за изпълнение на поръчката не е указано със или без включен ДДС е.
Моля да укажете как следва да бъде посочена от участниците.
ОТГОВОР 3: В ценовото предложение - Приложение № 5 следва да се посочи само
месечна цена за изпълнение на поръчката без включен ДДС и обща цена за изпълнение
на поръчката без включен ДДС.
Във връзка с изложеното Ценовото предложение – Приложение 5 следва да изглежда и
да бъде попълнено в следният формат:
Приложение № 5
ДО
ОБЩИНА СТРУМЯНИ
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от .......................................................................................................................
(идентификационни данни/паспорт).......................................................в качеството ми на
.............
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и
управлява) на..................................................................................................., (наименование
на участник), с ЕИК (рег. №, ако е приложимо) ..............................., със седалище и
адрес на управление............................................................................................ - участник в
публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Сметосъбиране
и сметоизвозване на територията на община Струмяни”
Уважаеми госпожи и Господа,
След като проучихме условията за горецитираната услуга и запознаване с
документацията за участие и приложенията към нея, ние долуподписаните, в
качеството си на участник, приемаме да извършим посочената услуга, както следва:
НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
1.Обща договорна стойност за изпълнение на поръчката,
Без ДДС:……………………………..лева
1а. Месечна цена за изпълнение на поръчката е ………………………… без ДДС.
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Общата стойност за поръчката се формира от сумата на месечните стойности за
изпълнение на целия период на договора за срок от 1 /една / година без ДДС.

Наименование на участника
Име и фамилия на представителя на участника
Длъжност
Подпис /и печат/
Дата: _________________ 2018 г.

Забележка: Настоящото разяснение е неразделна част от документацията за провеждане
на обществената поръчка.
Емил Илиев /П*/
Кмет на Община Струмяни

Забележка: подписите са заличени съгласно чл.2 от Закона за защита на
личните данни.
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