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РАЗЯСНЕНИЕ
№1

Община Нова Загора 
Област Опмнрм

По постъпило писмено искане с вх. № 26-00-3(^9.01.2015 г. за 
разяснение по условията и документите за участие в обявена обществена 
поръчка чрез публична покана с предмет: „Административно обслужване на 
Община Нова Загора по национални, оперативни и регионални програми"

Запитване: 1. В т.4.8. от Документацията към Публичната покана е записано: "В 
ценовото предложение се посочват единичните цени за предвидените дейности за 
обслужване на едно лице, които с оглед обявеното количество формират предложената 
цена". Отделно от това, в Приложение №1 към Публичната покана, са обособени отделните 
програми, подлежащи на администриране, като за всяка от тях Възложителят е посочил 
конкретна продължителност в месеци и съответен прогнозен брой лица, подлежащи на 
административно обслужване:

>  За НП „От социални помощи към осигуряване на заетост” /за 3 м./ - 83 бр. лица;
>  За НП „Старт на кариерата” /за 9 м./ - 4 бр. лица;
>  3. НП „ЗОХТУ” /за 12 м./ - 8 бр. лица;
>  4. Регионални програми /за 6 м./ - 10 бр. лица;
>  5. ОП „Подкрепа за заетост” /за 9 м./ -100 бр. лица;
> 6. НП „КЛИО” /за 6 м./ - 3 бр. лица;
> 7. НП „Помощ за пенсиониране” /за 12 м./ - 2 бр. лица;
> 8. Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица /за 9 м./ - 100

Във връзка с гореописаната фактология и с оглед предоставения от Възложителя Образец 
№4 "Ценово предложение", в таблицата, в графа: "Предлагана цена в лева без ДДС на месец 
за обслужване на 1 лице", е и нашият въпрос:
"За какъв период следва участник в поръчката да калкулира тази цена на месец за 
обслужване на 1 лице - съгласно конкретната продължителност на съответната програма, 
описана в Приложение №1 към Публичната покана или следва да се съобрази с 
продължителността, посочена в проекта на Договор за изпълнение на услугата, а именно - 
12 (дванадесет) месеца и да я калкулира за такъв период?"

Разяснение: Към документацията за участие е приложен Образец № 4 - Ценово 
предложение. В таблицата на Ценовото предложение изрично е посочено, че 
участникът следва да предложи: в колона три от таблицата „Предлагана цена в 
лева без ДДС на месец за обслужване на 1 лице", в колона четири от таблицата 
„Предлагана цена за обслужване на предвиденото количество лица на месец в

бр. лица.
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