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Изх. № ДЛ009450_01 от 09.10.2017г.  

 

ДО  

……………………………….. 

……………………………….. 

 

 

ОТНОСНО: Предоставяне на разяснения по условията на обществена поръчка за 

строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с 

обява, с предмет: ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ УЛ. ПРОФ. АСЕН ВАСИЛЕВ, 

ГР. СМОЛЯН В УЧАСТЪКА ОТ О.Т. 2144 ДО О.Т. 2190 – ОБЕКТ 1: „ИЗГРАЖДАНЕ НА 

ПОДПОРНА СТЕНА №2“ И ОБЕКТ 2: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА №3“ , 

открита с обява № 14 от 03.10.2017г. на кмета на Община Смолян, публикувана заедно с 

цялата документация на интернет сайта на възложителя на интернет адрес: 

http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2126 - профил на купувача, за която обява на Портала 

за обществените поръчки е публикувана информация за публикувана в профила на купувача 

обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП под уникален код ID 

9068898  

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

По повод постъпило искане с вх. № ДЛ009450 от 09.10.2017г. за разяснение по 

условията на обществена поръчка с горепосочения предмет в качеството ми на възложител 

на основание чл.189 от ЗОП давам следния отговор на зададен от заинтересовано лице 

въпрос, както следва:  

 

Въпрос № 1:  

 Относно СМР „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНОБЕТОНОВ ЕЛ. СТЪЛБ“, от 

Количествената сметка на подпорна стена  №3, Моля да уточните вида и размера на ел. 

стълбовете и да предоставите проект, детайл и/или обяснение /указания/ относно 

преместването им. 

Отговор № 1:  

 Видът на стълбовете е стоманобетонови, всеки с височина 9,5 м и диаметър 590 мм. 

Няма изготвен работен проект за начина на преместване на стълбовете. Всеки участник сам 

трябва да прецени как да извърши преместването им по време на изпълнение на изкопните 

работи за подпорна стена №3.  
 

/Налице са положени подпис и печат, като същите са заличени на основание 

чл.42, ал.5 от Закона за обществените поръчки във връзка с чл.2 и 23 от 

Закона за защита на личните данни/  

С уважение,  

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ  
Кмет на Община Смолян 
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