
со Район младост

No Към РМЛ17-ТД26-1332- [ 1
17.08.2017 / 21.08.2017

РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Извършване на техническо и енергийно обследване на обекти от образователната 
структура на СО р-п „ Младост " по 2 (две) обособени позиции както следва: „ Обособена 
позиция №1 „ Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, 
свързани с изискванията по чл. 169, an. 1 (т. 1-5) от ЗУТ, съставяне на технически 
паспорт на съществуващ строеж и заснемане на сгради на следните обекти:
1. 144 СУ „Народни будители“- СУСП, жк.Младост 3, ул. “Бъднина“ №1,
2. ДГ№ 26 „Калина“, жк.Младост 1 зад бл.40,
3. ДГ№70 „Пролет ", жк. Младост 3 ул. “Бъднина“ №3 ”,
Обособена позиция № 2 „Актуализиране на енергийно обследване на обект: 145 ОУ„ Симеон 
Радев “ /две сгради/, жк. Младост -1 а, ул. „Ресен “ №1, 2. Енергийно обследване за 
доказване на постигнати енергийни резултати, съгласно чл. 74 от Закона за енергийна 
ефективност на обект Д Г 178 „ Сребърно копитце", жк. Младост 3 до бл. 375 и проверка на 
енергийна ефективност, съгласно чп.50 от Закона за енергийна ефективност на обект: 2 
броя водогрейни котли в 82 ОУ „Ваеш Апрш ов“, кв Горубляне,,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило искане за разяснения с вх. № РМЛ17-ТД26-1332 от 17.08.2017 г. по условията 
на пуоличното състезание, на основание чл.ЗЗ, ал.2 от ЗОП, предоставям следните разяснения:
Въпрос 1:

Ще приеме ли Възложителя следния начин на попълване на таблицата с ценово предложение 
от Приложение № 4.1?

„Ние:...........................................................................
/изписва се името на участника/

с адрес на управление:........................................... ПК............. ЕИК............................
тел./факс...................................... , e-mail адрес:

предлагаме да изпълним поръчката съгласно изискванията на Възложителя, 
посочени в документацията за участие и при пълно съответствие с техническата 
спецификация и техническото ни предложение при следните финансови условия:

1.144 СУ „Народни будители“- СУСП, жк.Младост 3. ул.“Бъднина“ №1.
№ Предмет Цена в лв., 

без ДДС
Цена в лв., с 

ДДС
1. Архитектурно заснемане

2.

Изготвяне на обследване за установяване на 
техническите характеристики за обекта, 
свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) 
от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на 
съществуващ строеж

Обща стойност без включен ТТС:
Обща стойност с включен ТТС;

2^Ж №26 „Калина“. жк.Младост 1 зад бл.40.
№ Предмет Цена в лв., 

без ДДС
Цена в лв., с 

ДДС
1. Архитектурно заснемане

2.

Изготвяне на обследване за установяване на 
техническите характеристики за обекта, 
свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) 
от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на 
съществуващ строеж



Обща стойност без включен ДДС:
Обща стойност с включен ДДС:

3. ДГ №70 „Пролет“, жк. Младост 3 ул.“Бъднина“ №3”.

№ Предмет Цена в лв., 
без ДДС

Цена в лв., с 
ДДС

1 . Архитектурно заснемане

2.

Изготвяне на обследване за установяване на 
техническите характеристики за обекта, 
свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 
- 5) от ЗУТ и съставяне на технически 
паспорт на съществуващ строеж

Обща стойност без включен ДДС:
Обща стойност с включен ДДС:

Отговор 1:Да.

Въпрос 2:
Ще приеме ли Възложителя следния начин на попълване на таблицата с ценово предложение

от Приложение № 4.2?
„Ние:...........................................................................

/изписва се имего на участника/
с адрес на управление: ........................................... ,ПК....... , ЕИК...........................,

тел./факс............... , e-mail адрес:.................
предлагаме да изпълним поръчката съгласно изискванията на Възложителя, посочени в 

документацията за участие и при пълно съответствие с техническата спецификация и 
техническото ни предложение при следните финансови условия:

1. АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ НА ОБЕКТ: 145 ОУ„Симеон Радев“ 
/две сгради/, жк. Младост -1 А, ул. „Ресен“ №1________________ ___________ ____________

№ Предмет
Цена в лв., 

без ДДС
Цена в лв., 

е ДДС
1 Обследване за енергийна ефективност на сградата

2
Изготвяне на доклад и Сертификат за енергийни 
характеристики на сградата, съгласно чл.48 от ЗЕЕ 
по реда на Наредба Е-РД-04-1 от 22 януари 2016 г.

__________________ Обша стойност без включен JT7TC:
Обща стойност е включен /Т/ТС:

2.ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА ПОСТИГНАТИ ЕНЕРГИЙНИ РЕЗУЛТАТИ, 
СЪГЛАСНО ЧЛ. 70 от ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТ ДГ 178 „Сребърно 
копитце”, жк. Младост 3 до бл.375

№ Предмет Цена в
1 R  f i p ' l

Цена в лв., с 
ттлг

1

Изпълнение на енергийно обследване на ДГ 178 
„Сребърно копитце”, жк. Младост 3 до бл.375 за 
доказване на псотигнатите енергийни резултати от 
въведение мерки за енергийна ефективност, 
съгласно чл.74 от Закона за енергийна ефективност с 
цел получаване на Удостоверение за енергийни

2 Доклад от извършено обследване
Обща стойност без включен ДДС:

Обща стойност с включен ДДС:

3. ПРОВЕРКА НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, СЪГЛАСНО ЧЛ.50
ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТ: 2 бр. водогрейни котли 
в 82 ОУ „Васил Априлов”, кв. Горубляне



№ Предмет
Цена в 
лв., без 

ДДС
Цена в лв., с 

ДДС

1
Проверка на 2 бр. водогрейни котли в 82 ОУ „Васил 
Априлов”, кв. Горубляне, съгласно чл.50, ал.1 и ал.2 
от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ) с 
извършване на оценка,
съгласно чл.50, ал.З от ЗЕЕ, както следва: оценка на: 
1 .състоянието и функционирането на достъпните 
части от отоплителните инсталации на сградите, 
включитеЛиоводогрейните котли, системите 
заупрвление на топлоподаването и циркулационните 
помпи; 2.коефициента на полезно действие на 
действие на водогрейните котли- само за водогрейни 
котли с единична номинална мощност над 50 kW и 3. 
Оразмеряването на водогрейните котли в 
съответствие с нуждите от отопление на сградата.

2 Доклад, съгласно чл.56 от Закона за енергийната 
ефективност от извършеното обследване.

Обща стойност без включен ДДС:
Обща стойност е включен ДДС:

Отговор 2: Да.

ДЕСИСЛАВА ИВАНЧЕВА 
КМЕТ НА СО р-н „МЛАДОСТ“


