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Изх. № ДЛ003717/19.04.2017 г. 

 

ДО: 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

 
ОТНОСНО: Даване на разяснения по отношение на условията на обществена поръчка за услуга 

на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява, с предмет: 

„Комплексно почистване на административната сграда на Община Смолян, сградата на 

Стоматологичната поликлиника и Областен информационен център - Смолян“, открита с обява 

на кмета на Община Смолян  № 4 от 13.04.2017 г., публикувана заедно с цялата документация на сайта 

на възложителя на интернет адрес http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1961 - профил на купувача, за 

която обява на Портала на 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 9063400 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 По повод постъпило искане с вх. № ДЛ003717 от 18.04.2017 г. за разяснения по условията на 

обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на 

оферти с обява с посочения по-горе предмет, на основание чл. 189 от ЗОП в качеството ми на 

възложител, давам следните отговори на зададените въпроси, както следва: 

  

Въпрос: Каква е площта на мокета?  

Отговор: Общата площ на помещенията с мокет е около 450 кв.м. 

 

Въпрос: Каква е площта на мрамора за запечатване и за циклене и  дали се прави това? 

Отговор: В сградата на Общинска администрация – Смолян, помещенията с мраморни 

повърхности са стълбища, фоайета и коридори, като тяхната площ е посочена в т. ІІ от Техническото 

задание, представляващо приложение № 1 към обявата за възлагане на обществената поръчка. В 

сградата на Стоматологична поликлиника – Смолян, мраморните повърхности са с обща площ около 

50 кв. м.  В офиса  на Областен информационен център – Смолян, няма помещения с мраморни 

повърхности. Изпълнителят на настоящата обществена поръчка ще следва да изпълни всички 

дейности, включени в предмета и, включително циклене и запечатване на мраморни повърхности, със 

съответната периодичност за изпълнение, съгласно Техническото задание, представляващо 

приложение № 1 към обявата за възлагане на обществената поръчка,  

 

Въпрос: Има ли стъкла, които са неотваряеми и трябва да се почистват със специални 

приспособления? 

Отговор: Има стъкла, които са неотваряеми, като прозорците в офисите са предимно с три 

секции, от които средната секция е неотваряема, а  двете странични са отваряеми, стъклените прегради 

около входните врати, също са неотваряеми. От така зададения въпрос не става ясно какво се има 

предвид под „специални приспособления“, всеки участник, следва сам да прецени начина за 

изпълнение на съответната дейност и необходимите инструменти, препарати, машини и 

приспособления, като с цел прецизност при изготвяне на предложенията, възложителят е предвидил 

възможност за оглед на обектите, който заинтересованите лица могат да извършат по желание всеки 

работен ден от 08:30 часа до 17:00 часа до крайния срок за подаване на оферти за участие. 

 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ    /положен подпис и печат/ 
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