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Изх. № ДЛ009696 от 05.05.2017г.  

 

До  

……………………………….. 
……………………………….. 
 

ОТНОСНО: Предоставяне на разяснения по условията на обществена поръчка за строителство на 

ниска стойност, възлагана по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание, с предмет: 

РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ И НАДЛЕЗИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА 

ГРАДСКАТА СРЕДА НА ГРАД СМОЛЯН по обособени позиции: Обособена позиция 1. 

Рехабилитация и ремонт на надлез над бул. „България“ /от МБАЛ „д-р Братан Шукеров“ до 

„ЛИДЛ“/, гр. Смолян; Обособена позиция 2. Рехабилитация и ремонт на надлез над бул. 

„България“ /от Община Смолян до х-л „Смолян“/, гр. Смолян; Обособена позиция 3. 

Реконструкция на улица „Беклийца“ от о.т.1876 до о.т.1772, гр. Смолян; Обособена позиция 

4. Реконструкция на улица „Евридика“ от о.т.4398 до о.т.2250, гр. Смолян; Обособена 

позиция 5. Реконструкция на улица „Зорница“ от о.т.130 до о.т.241, гр. Смолян; Обособена 

позиция 6. Реконструкция на улица „Спортна“ от о.т.1997 до о.т.2412, гр. Смолян, която 

обществена поръчка е открита с Решение на кмета на община Смолян № 2 от 05.04.2017 г., 

вписано заедно с одобреното с него обявление в Регистъра на обществените поръчки при 

Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2017-0002 и 

публикувано заедно с одобрените с него обявление за обществена поръчка и документация на 

интернет сайта на възложителя – профил на купувача: http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1934.  

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

По повод постъпило искане с вх. № ДЛ009696 от 02.05.2017г. за разяснение по условията 

на обществена поръчка с горепосочения предмет в частта на Обособена позиция 2. 

Рехабилитация и ремонт на надлез над бул. „България“ /от Община Смолян до х-л 

„Смолян“/, гр. Смолян, в качеството ми на възложител на основание чл.180 от ЗОП давам следния 

отговор на зададен от заинтересовано лице въпрос, както следва:  

 

Въпрос № 1:  

Относно хидроизолацията, която трябва да се постави под настилката, в Документацията за 

участие в обществената поръчка е посочено следното: 

-  В Приложение 5_2_ КС – ОП 2 – Надлез бул_България-община-хотел в поз. 2 е записано 

„Доставка и монтаж на хидроизолации – мембрана битумна, арм. полиестер под 

настилка 3 пласта“; 

- В приложения инвестиционен проект в Чертеж Детайл, част Архитектура /папка 

Паркоустройство/, лист 2/2 е записано – „Три пласта хидроизолация“; 

- В техническата спецификация е отбелязано: „Хидроизолация на 3 пласта – съгласно БДС 

EN“; 
Моля да бъде уточнен вида на всеки от 3-те пласта хидроизолация, която се предвижда да бъде 

изпълнена. 

Отговор № 1:  

Хидроизолацията, която се поставя под настилката, трябва да бъде битумна, рулонна, армирана с 

полиестерна мрежа, поставена на три пласта с разминаване на фугите. 
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Въпрос № 2:  

Относно смяната на ръкохватката на парапета на моста в Документацията за участие в 

обществената поръчка е посочено следното: 

- В Приложение 5_2_КС – ОП 2 – Надлез бул_България – община – хотел в поз. 19 е записано 

„Демонтаж на метална ръкохватка парапет“, а в поз. 20 „Изработка и монтаж на 

метална ръкохватка парапет“; 

- В приложения инвестиционен проект и в Техническата спецификация няма дадени детайли 

или указания каква да бъде металната ръкохватка. От направения оглед на място се вижда, че 

част от ръкохватката е от медна ламарина, а на други места е изпълнена от поцинкована 

ламарина. 

Моля да бъде даден детайл за новата метална ръкохватка на парапета, като се уточни вида на 

материала, от който трябва да бъде изработена същата. 

Отговор № 2:  

Ръкохватката да се изпълни от поцинкована ламарина с PVC покритие или друго подходящо 

покритие с цвят подобен на съществуващия в момента (мед). Металната ръкохватка на парапета да 

се запази в съществуващия в  момента П - образен вид. 

 

 

/Налице са положени подпис и печат, като същите са заличени на основание чл. 42, ал.5 от 

Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл.2 и 23 от Закона за защита на личните 

данни (ЗЗЛД)/.  

 

С уважение,  

 

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ  
Кмет на Община Смолян 


