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ДО 

………………………..…………............ 

………………………..…………............ 

………………………..…………............ 

 

ОТНОСНО: Даване на разяснения по отношение документацията за участие в процедура за 

възлагане на обществена поръчка за строителство по реда на Глава V от ЗОП - чрез открита 

процедура с прилагане на опростени правила, с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА 

СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ ВЪВ II ОУ „ПРОФ. Д-Р 

АСЕН ЗЛАТАРОВ” И ОДЗ 3 „РОДОПЧАНЧЕ” В ГР. СМОЛЯН”, която обществена 

поръчка е открита с решение № 19 от 14.04.2016 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 00092-2016-0013. 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  

 

По повод постъпили искания за разяснения по документацията за участие в процедурата 

за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, на основание чл.29, ал.1 от ЗОП 

(отм.), в качеството ми на възложител, давам следните отговори на зададени от заинтересовани 

лица въпроси, както следва:  

 

Въпрос № 1: 

В приложената документация на двата обекта в част „Отопление“ няма приложена 

щранг-схема (аксонометрия) на отоплителните инсталации. Как можем да получим тези 

чертежи или от къде можем да ги изтеглим? 

Отговор № 1:  
По етажните разпределения в инвеститионните проекти в част „Отопление“ са 

отбелязани всички щрангове, означени с цифри. Диаметрите на същите са записани в 

непосредствена близост до обозначението на щранга, както и дебитът на всеки топлоносител. 

Чрез съпоставката на данните по различните нива става ясно къде има редукцията на тръбите. 

При хоризонтални отклонения на щранговете диаметърът и посоката на отклонение са записани 

в разпределението на съответния етаж. Там, където връзките на машините и съоръженията 

/котелното помещение/ са по-сложни, е предоставена функционална схема, която показва 

съответните връзки. Възложителят е предоставил подробни инвестиционни проекти в 

документацията за обществената поръчка. Всички участници в процедурата разценяват 

предложените в документация количествени сметки и по този начин са равнопоставени. При 

изпълнение на строителството се отчитат и заплащат реално извършените дейности и 

количества. 
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Въпрос № 2: 

Във връзка със заплащането на цената на договора моля за отговор на следните въпроси: 

На кой етап се извършва приспадане на авансовото плащане – от междинните плащания или от 

окончателното плащане? Има ли ограничение в размера на авансовото и междинните плащания 

по договора? 

Отговор № 2:  
Окончателното разплащане се извършва по отделни обекти след приспадане на 

извършените авансово и междинно/и плащания, т.е. авансотото плащане се приспада на етап 

окончателно плащане. Възложителят е предвидил ограничение в размера на авансотото и 

междинните плащания по договора, а именно: общият размер на авансовото и междинното/ите 

плащания за обект е до 80 % /осемдесет на сто/ от цената му по договора за изпълнение. 

Окончателното разплащане се извършва след завършване и предаване на обекта, удостоверено 

по надлежния ред. 

 

 

 /положен подпис и печат/ 

 

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

Kмет на община Смолян 

 

 


