
ОБЩИНА СМОЛЯН  
MUNICIPALITY OF SMOLYAN 

бул. България 12, 4700 Смолян, България 

Bulgaria,  4700 Smolyan, 12 Bulgaria blvd 

Тел/tel: +359/301/626-62, Факс/fax: +359/301/624-26 

e-mail:obshtina_smolyan@abv.bg, www.smolyan.bg 

                                        

 

Изх. № ДЛ007361_1 от 07.08.2017г. 

 

 

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 постъпили искания с вх. № ДЛ007361 от 04.08.2017г. за разяснения по условията 

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

чл.180 от ЗОП давам следните отговори  на зададени от заинтересовани лица въпроси, както 

следва:  

 

Въпрос № 1:  

 Тръжната документация има следните изисквания към ТСК и Водомерни шахти:  

Техническите спецификации: „На застроените имоти се предвижда изпълнение на сградно 

отклонение с комбиниране модулна шахта с ТСК и водомер за отчитане на потребените 

количества.“ 

Количествената сметка СМР СГРАДНИ ВОДОПРОВОДНИ ОТКЛОНЕНИЕ (СВО) предвижда: 

 Доставка и монтаж на ТСК, DN20, пълна окомплектовка  бр. 220.00 

 Доставка и монтаж на водомерна шахта DN25-32 бр. 220.00 

В Чертеж: Детайл на СВО №50 има следната Забележка: 

„1. Предвидените водомерни шахти са за всяко УПИ. Инсталирането да се извърши на 

мястото на ТСК в тротоара.“ 

Въпрос: Моля Възложителя да поясни дали трябва да се остойностява Позиция №8 (Доставка и 

монтаж на ТСК, DN20, пълна окомплектовка) или да се разбира, че поз.8 е включена в поз.9, т.е. 

ТСК е част от окомплектовката на Водомерните шахти (Позиция №9) и стойността на крана да се 

предвидена в поз.9, както е съгласно приложените детайли. 

Отговор № 1: 

При изготвяне на офертата следва да се остойностят всички позиции от приложената 

Количествена сметка съгласно изискванията на Възложителя. 

mailto:smolyan@abv.bg
http://www.smolyan.bg/
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=795987&newver=2


                                       

2 

 

Въпрос № 2:  

 След изпращане на запитване към Доставчици, констатирахме, че трислойни PE 100 RC 

тръби се произвеждат над размер Ф110 (DN100). Настоящата поръчка предвижда полагане на 

Тръби PE 100 RC Ф25мм (DN 20), Ф75мм (DN 65), Ф90мм (DN 80), Ф110мм (DN 100), Ф125мм 

(DN 125),  Ф140мм (DN 125). 
Техническите Спецификации към настоящата поръчка гласят: 
„ЗАБЕЛЕЖКА: 
Всяко посочване в настоящите спецификации и приложенията къ.м тях на стандарт, 

спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон следва съгласно 
чл.48, ал.2 от ЗОП да се чете, съответно да е допълнено с думите „или еквивалентно/и 

Всяко посочване в настоящите спецификации и приложенията към тях на конкретен 
модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите или услугите, 
предлагани от конкретен потенциален изпълнител, търговска марка, патент, тип или 
конкретен произход или производство, което би довело до облагодетелстване или елиминиране 
на определени лица или някои продукти, следва съгласно чл.49, ал.2 от ЗОП да се чете, 
съответно да е допълнено с думите „или еквивалентно/и“. ” 

Въпрос: Моля Възложителя да поясни ще приеме ли да се положат еднослойни или 

двуслойни тръби - Сертифицирани от DIN CERTRO или аналогичен със сертификат за 

съответствие PAS107. 

Отговор № 2: 

Всички влагани тръби независимо от диаметъра им следва да се изпълнят от трислойни 

PEHD 100 RC тръби. Всички вложени тръби следва да отговарят на сертификат за съответствие 

PAS 1075 или еквивалентен независимо от сертифициращата фирма. 

 

 

   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). 


