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ОТНОСНО: Даване на разяснения по отношение документацията за участие в процедура за 
възлагане на обществена поръчка за строителство по реда на Глава V от 3011 - чрез открита 
процедура, с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА 
ОБЕКТ: ВЪНШЕН ВОДОПРОВОД ЗА С. МОГИЛИЦА, ОБЩИНА СМОЛЯН“, която 
обществена поръчка е открита с решение № 7 от 18.05.2015 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 00092-2015-0007.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

По повод постъпило искане с вх. № ДЛ004254 от 16.06.2015 г. за разяснения по 
документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с горепосочения 
предмет, на основание чл.29, ал.1 от ЗОП, в качеството ми на възложител, давам следните 
отговори на зададени от заинтересовано лице въпроси, както следва:

Въпрос № 1:
В Обяснителна записка, стр. 5, т, III Вид и начин на полагане на тръбите е записано: 

„...Скалните работи ще се изпълняват с намалено количество взрив...“. От друга страна в 
Обяснителна записка към част: „План за безопасност и здраве“ на стр. 4, т. 1.2. Организационен 
план за изпълнението на изкопните работи“ е записано „...разбиването на скални маси да стане с 
къртач, без употреба на взривни вещества".

Въпрос: Моля за разяснение от страна на Възложителя коя технология следва да бъде 
възприета (с взривяване или с къртач) при подготовката на ценовото предложение и при изготвяне 
на анализната цена за поз. 14 от КСС - „ТЕСЕН ИЗКОП (В=0.6до1.2М, Н—или<2М) В СКАЛНИ 
ПОЧВИ В НАС. МЕСТА И ДО СЪОРЪЖЕНИЯ“

Отговор № 1:
Както беше посочено в предходно разяснение на възложителя, проектантът е счел, че 

изпълнението на тесен изкоп в скални почви в нас. места и до съоръжения с оглед на установените 
количества -  2285 m3, е удачно да се извърши посредством взривни работи.

К 1 ^ Л  © R  I ГМЛ
ОО 27001_____

издпой of с в О  fe tw crx v ’

К1ГМА ©

mailto:obshtina_smoiyan@abv.bg
http://www.smolvan.bg


Въпроси JV® № 2 и 3:
Във връзка с Ваш отговор на Въпрос № 4 с Изх. № ДЛ003708/28.05.2015 год., моля за 

разяснение на какво разстояние от Обекта се намира депото за извозване на излишните скални 
маси?

Във връзка с Ваш отговор на Въпрос № 5 с Изх. № ДЛ003708/28.05.2015 год., моля за 
уточнение каква е таксата, която следва да се заплати за депониране на 1 m3 строителни отпадъци 
и излишни скални маси?

Отговори № № 2 и 3:
Депонирането на земни маси и строителни отпадъци /без отпадъци от асфалт/ се извършва 

на терени с нарушен ландшафт, отстоящи на разстояние до 15 км от с. Могилица, без да се дължат 
такси за депониране, но се заплаща такса за издаване на разрешително в размер на 40 /словом 
четиридесет/ лева.

Въпрос № 4:
Поради лошата резолюция на чертеж 2/15, публикуван на сайта на Възложителя, моля 

същият да бъде предоставен във формат, който позволява да се разчете неговото съдържание.

Отговор JV® 4:
Във връзка с направеното искане предоставям в приложение към настоящото разяснение 

визирания чертеж 2/15 във формат tif, който дава по-добра резолюция и възможности за 
увеличаване на текста.

Приложение: съгласно текста.
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