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Изх. № ДЛ007214_1 от 03.08.2017г. 

 

 

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: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОСНАБДИТЕЛНА 

МРЕЖА НА С. МОМЧИЛОВЦИ, ОБЩИНА СМОЛЯН – I ЕТАП“, която обществена 

поръчка е открита с Решение на кмета на община Смолян № 10 от 13.07.2017 г., вписано 

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

по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2017-0008 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/2040.  

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

 

По повод постъпило искане с вх. № ДЛ007214 от 01.08.2017г. за разяснение по 

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

на основание чл.180 от ЗОП давам следния отговор на зададен от заинтересовано лице 

въпрос, както следва:  

 

 

Въпрос № 1:  

 Моля Възложителят да поясни дали се предвижда такса за депониране на излишни 

земни/скални маси и на строителни отпадъци за конкретния обект и ако да, то да посочи 

каква е цента за депониране на земни/скални маси на „м
3
“ (или тон) и за строителни 

отпадъци на „м
3
“ (или тон) за изпълнението на конкретния обект и на какво отстояние от 

обекта се намира депото. 

Отговор № 1: 

Предвиден е общински терен за депониране на земни/скални маси на разстояние 2 км 

от с. Момчиловци. Обектът е общинска собственост и е освободен от такса за депониране на 

излишни земни/скални маси. Участниците трябва да предвидят превоза и оформянето на 

излишните земни/скални маси на указания терен. 

Строителните отпадъци да се транспортират спрямо типа им и в съответствие с Част 

„ПУСО“ от публикувания на интернет сайта на възложителя инвестиционен проект - профил 

на купувача, както следва: http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2040 . 

mailto:smolyan@abv.bg
http://www.smolyan.bg/
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=795987&newver=2
http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2040
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Въпрос № 2:  

 Моля Възложителят да посочи минимален срок за изпълнение на поръчката, под 

който съгласно разбиранията на Възложителя не е реалистично изпълнението на обекта и 

съответно предложените срокове за изпълнение няма да бъдат признати. 

Отговор № 2: 
В обявлението за обществената поръчка възложителят е предвидил единствено 

ограничение по отношение на максималната продължителност на срока за изпълнение на 

поръчката, но никъде в решението за откриване на процедурата и одобрените с него 

обявление и документация за обществената поръчка не са въведени изисквания за 

минимален срок за изпълнение на поръчката, под който възложителят да счита, че 

предложението е нереално. Всеки участник при спазване на изискванията за максимална 

продължителност на срока за изпълнение на поръчката разполага с правото в рамките на 

оперативната си самостоятелност и при условията на свободна и лоялна конкуренция да 

оферира срок за изпълнение на поръчката на база на своите опит и техническите си 

възможности. Правилото на чл.20а, ал.1 от действащия Закон за задълженията и договорите 

предписва, че договорите имат сила на закон за тези, които са ги сключили, т.е. договорът за 

обществената поръчка ще има същата сила между страните, каквато имат и законите. Във 

връзка с изложеното в качеството ми на възложител препоръчвам на всеки участник при 

изготвяне на офертата си да обективира срок за изпълнение на поръчката, който е реален и 

изпълним, като неспазването на посочената препоръка ще бъде разглеждано във всеки 

конкретен случай при прилагане на относимите правни норми.  

 

Въпрос № 3:  

 Тръжната документация съдържа следните детайл за възстановяване на пътната 

настилка: 

 Съгласно Чертеж: 39 „39. Детайл възст. на пътна настилка“ имаме: 

- Плътен асфалтобетон тип „А“ Е = 1200 МРа 4 см; 

- Неплътен асфалтобетон Е = 1000 МРа 4 см; 

- Битумизирана баластра Е = 800 МРа 8 см; 

- Трошен камък с непр. зърнометрия 0-63 мм Е = 300МРа 56  см. 

Съгласно Обяснителната записка част: Пътна – възстановяване на пътната настилка, 

имаме: 

Възстановяването на настилката на уличното платно ще се извърши с нова 

асфалтобетонова настилка с конструкция тип „А“ за „средно“ движение с Е = 155 МРа, а 

именно: 

- 4 см плътен асфалтобетон (БДС 4132-90) – Е = 1200МРа; 

- 6 см неплътен асфалтобетон (БДС 4132-90) – Е = 1000МРа; 

63 см обща дебелина на настилката при земно легло с Е = 30МРа. 

Съгласно част: Пътна - възстановяване на пътната настилка – Детайлите, предложени 

към чертежи „Ситуация, надл. профил, типов напречен профил“ имаме: 

- 4см плътен асфалтобетон (БДС 4132) с Е = 1200МРа; 

- 6 см битумиз. Трошен камък (БДС 4132) с Е = 800МРа; 

- 45 см трошен камък (БДС 4132) с Е = 250 МРа; 

- 55 см – конструкция тип „А“ с Е = 155 МРа за „средно“ движение при земно легло 

с Е= 30МРа. 

Моля Възложителя да посочи по кой детайл ще се извърши възстановяването на 

настилката на уличното платно. 

Отговор № 3:  
Улиците „Момчил юнак“ и  „ Момина вода“ – Чертеж „1. Ситуация Надлъжен 

профил, напречен, ул.Момина водa“ и  Чертеж „2. Ситуация Надлъжен профил, напречен, 

ул.Момина водa“са част от Републиканската пътна мрежа. Възстановяването на настилката в 

засегнатите участъци от горепосочените улици да се изпълни съгласно Чертеж: „39. Детайл 
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възстановяване на пътна настилка“. За останалите улици следва да се спазват детайлите, 

посочени в чертежите от Инвестиционния проект, в Част „Пътна“.  

 

Въпрос № 4:  

 Количествената сметка към Тръжната документация съдържа разминаване между 

мерните единици на операции „Разваляне на асфалтова настилка“ и „Възстановяване на 

асфалтова настилка“. 

 В Сметка „СМР за 1 бр. Шахта изпускател при т.831“, „Строителни работи“ позиции 

№2 „Разваляне на асфалтова настилка“ и №3 „Възстановяване на асфалтова настилка“ имат 

мерна единица „м
3
“. 

 Във всички останали сметки мерната единица на двете операции е „м
2
“. 

 Моля Възложителя да поясни, какви са мерните единици за “ позиции №2 „Разваляне 

на асфалтова настилка“ и №3 „Възстановяване на асфалтова настилка“ от Сметка „СМР за 1 

бр. Шахта изпускател при т.831“, „Строителни работи“. 

Отговор № 4: 
Допусната е техническа грешка. Мерните единици за позиции №2 „Разваляне на 

асфалтова настилка“ и №3 „Възстановяване на асфалтова настилка“ от Количествената 

сметка „СМР за 1 бр. Шахта изпускател при т.831“, „Строителни работи“ следва да се четат 

„м
2
“. 

 

 

  положен подпис и печат 

С уважение,  

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

Кмет на Община Смолян  

 

* Забележка: 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). 


