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ОТНОСНО: Даване на разяснения по отношение документацията за участие в процедура за 
възлагане на обществена поръчка за строителство по реда на Глава V от 3011 - чрез открита 
процедура, е предмет: „ ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА И 
ВОДОПРОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА 
НА ОБЩИНА СМОЛЯН”, чието изпълнение е разделено в 2 /две/ обособени позции. както 
следва: Обособена позиция № 1 -  Изпълнение ни строителни и монтажни работи на 
обект: Водоснабдителна мрежа в с. Могилица; Обособена позиция № 2 -  Изпълнение на 
строителни и монтажни работи на обект: Водопровод, битова и дъждовна канализация 
ноул. И. Р. Славейков от о.т. 2061-20м до о.т. 43+Юм и подходи при о.т. 24I8+19.H и о.т. 
2350, в гр. Смолян, осъществявана в изпълнение на дейностите по проект „Изграждане и 
подобряване на канализационна и водопроводна инфраструктура" с акроним DRAINAGE по 
Програма ..Европейско териториално сътрудничество ..Гърция -  България" 2007 -  2013", 
Приоритетна ос 1: Качество на живот, Област на интервенция 1.1: Опазване, управление и 
популяризиране на ресурсите на околната среда. Бенефициент: община Смолян. Договор № 
В4.1 1.01 от 12.11.2014г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен между 
Министерството на икономиката, конкурентоспособността и корабоплаването на Р. Гърция и 
община Смолян, който проект ее осъществява с финансовата подкрепа на Програма 
„Европейско териториално сътрудничество „Гърция -  България" 2007 -  2013“, еъфинансирана 
от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, която обществена 
поръчка е открита с решение № 1 от 16.01.2015 г. на кмета на община Смолян, вписано заедно 
е одобреното с него обявление в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по 
обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2015-0001.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

По повод постъпили искания с вх. № № ДЛ007505 от 13.02.2015г., ДЛ007505 от 
16.02.2015г. и ДЛ007505 от 16.02.2015г. за разяснения по документацията за участие в 
процедурата за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, на основание 
чл.29. ал.1 от ЗОП. в качеството ми на възложител, давам следните отговори на зададени от 
заинтересовани лица въпроси, както следва:

Въпрос № 1:
Съгласно предоставения монтажен план имаме следните позиции, които липсват в 

Количествената сметка, а именно: - СК DN80 по водопроводната мрежа - 28 бр.; - СК DN 80 
пред пожарен хидрант - 10 бр.. Моля за разяснение как и къде описаните позиции да бъдат 
включени в количествената сметка?
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О тговор № 1:
В количествената сметка за Обособена позиция № 1 -  Изпълнение на строителни и 

монтажни работи на обект: Водоснабдителна мрежа в с. Могилица. има предвидени СК DN80 
по водопроводната мрежа в позиции 42 ..ДОСТАВКА И МОНТАЖ СПИРАТЕЛЕН КРАН 
/ШИБЪР/ С РЧК Dn=80mm..Pn= 1 Oatm" и 43 ..ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК С РЧК 
Dn=80MM”. Участниците следва да се придържат към представеното от възложителя КС. 
Относно СК DN 80 пред пожарен хидрант, същия следва да се включи в цената по позиция 44 
..ДОС ТАВКА И МОНТАЖ ПОЖАРЕН КРАН В/У ТРЪБИ Dn=70/80MMA

Въпрос № 2:
В Количествената сметка поз. 44 ..ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОЖАРЕН КРАН В/У 

ТРЪБИ Dn=70/80MM" е записано количество 9 бр.. а в монтажния план те са 10 бр.. Моля за 
разяснение по какъв начин да бъде отразено количеството за съответната позиция в 
количествената сметка?

Отговор JV.» 2:
В количествената сметка за Обособена позиция № 1 -  Изпълнение на строителни и 

монтажни работи на обект: Водоснабдителна мрежа в е. Могилица. в позиция 44 ..ДОСТАВКА 
И МОН ТАЖ ПОЖАРЕН КРАН В/У ТРЪБИ Dn=70/80MM", възложителя яено е посочил 
количеството пожарни кранове /пожарни хидранти/, а именно: 9 бр., като участниците следва 
стриктно да се придържат към посоченото количество.

Въпрос № 3:
В предоставената от Възложителя количествена сметка позициите са окрупнени за 

цялата ..Обособена позиция 1“. Тъй като при оценката на техническото предложение, то 
трябва да отговаря на следното изискване на Възложителя: „отразява коректно
технологичната последователност според правилата, правилниците и наредбите за 
изпълнение и приемане на съответните видове работи.... ”, което значи, че за да се изготви 
график и техническо предложение с описание на последователността на изпълнение на СМР и 
отговарящо в максимална степен на изискването на Възложителя, следва да разполагаме с 
подробна количествена сметка за всички клонове - от 1 до 23. Моля Възложителят да 
предостави на всички участници подробна количествена сметка за клонове от 1 до 23.

Отговор Л» 3:
Към приложеният проект за обект ..Водоснабдителна мрежа в с. Могилица" не са 

изготвени подробни количествени сметки по клонове и такива не могат да бъдат 
предоставени.

Въпрос № 4:
В разяснение № 1 от 02.02.2015 год. - Отговор № 1. Възложителят е посочил клоновете, 

по които е налична асфалтова настилка, която подлежи на разваляне и последващо 
възстановяване, както и тяхната дължина. Въз основа на получената информация, беше 
направено изчисление на количеството (прибл. 45x100 м2) и се установи, че то не съответства 
на това в поз. 2 „РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА (Т.Е. 
МАЗУТ)" от количествената сметка, което е 15x100 м~. Моля за разяснение как да се отрази 
тази разлика в количествената сметка?

О тговор ,М> 4:
В Количествената сметка за Обособена позиция № 1 -  Изпълнение на строителни и 

монтажни работи на обект: Водоснабдителна мрежа в с. Могилица. в позиция 2 „РАЗВАЛЯНЕ 
И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА (Т.Е. МАЗУТ),ДЕБЕЛИНА 20СМ", 
Възложителя ясно е посочил количество, което коректно,отразява съществуващото положение 
и участниците следва стриктно да се придържат към посоченото количество.
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Въпрос № 5:
В разяснение № 2 от 06.02.2015 гол. - Отговор № 2. Възложителят посочва, че за поз. 2 

..РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА (Т.Г. МАЗУТ)", 
възстановяването на асфалтовата настилка трябва да се извърши, като се положат плътен 
асфалтобетон с дебелина 4 см и неплътен асфалтобетон с дебелина 4 см. Във връзка с 
инструкциите, получени от Възложителя, моля да бъде направена промяна в наименованието 
на Поз. 2 от количествената сметка.

() повор -М> 5:
Изложеното съждение няма характер на въпрос по документацията. Ценообразуването 

следва да се извърши в съответствие с одобрената документация и разяснения, като не са 
налице основания за преименуване на позицията.

Въпрос № 6:
Във връзка с позиция 25 от Количествената сметка ДОСТАВКА ТРЪБИ ПЕВП Ф32, 

Pn=10atm - 390 м и Техническите спецификации по Обособена позиция 1. стр.2. т.2 - предмет 
на обществената поръчка, е записано, че се извършва подмяна на 98 бр. СВО. Моля да 
предоставите информация за броя на сградните водопроводни отклонения за клонове от 1 до 
23. във връзка с изготвянето на линеен график за изпълнение на поръчката, който да отговаря 
на изискванията на Възложителя?

Отговор № 6:
В техническите спецификации за Обособена позиция № 1 -  Изпълнение на строителни 

и монтажни работи на обект: Водоснабдителна мрежа в с. Могилица. и съгласно 
обяснителната записка към проекта, неразделна част от документацията за участие в 
обществената поръчка, е описано, че сградните водопроводни отклонения за обекта са общо 
98 бр., без изрично да е посочен точен брой във всеки клон. като безусловно участниците 
следва да изготвят офертата си в съответствие с приложената документация. Вече беше дадено 
разяснение, че ситуационен план за разположението на сградните водопроводни отклонения 
по клонове не мога да Ви представя, тъй като в проекта не е разработен такъв.

Въпрос JV> 7:
Във връзка с ОП № 1: „Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: 

Водоснабдителна мрежа в с. Могилица" Ви моля да дадете разяснение дали по поз. № 44 
„ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОЖАРЕН КРАН...." от КСС на посочената ОП. Възложителят 
ще приеме сертификат за съответствие на продукт с наименование ..Пожарен хидрант" 
предвид функционалната идентичност на продуктите и разлика в използваното наименование 
в КСС/проект.

О тговор № 7:
В предоставената дакументация за Обособена позиция № 1 -  Изпълнение на 

строителни и монтажни работи на обект: Водоснабдителна мрежа в с. Могилица. Възложителя 
използва и двата вида термини, като в КС по позиция 44 „ДОСТАВКА И МОНТАЖ 
ПОЖАРЕН КРАН В/У ТРЪБИ Dn=70/80MM” се използва наименованието „Пожарен кран", а 
в монтажния план се използва наименованието „ПХ" -  пожарен хидрант. Съгласно 
обяснителната записка и техническата спецификация е записано, че на обекта следва да се 
монират подземни противопожарни хидранти, които изпълняват ролята на калници. В отговор 
на зададения въпрос, предвид функционалната идентичност на продуктите, възложителят ще 
приеме сертификат за съответствие на продукт с наименование „Пожарен хидрант"4, стига той 
да отговаря на БДС или еквивалентен.

Въпрос № 8:
Съгласно предоставената обяснителна записка по част: ВиК в стр.З. т.2 - Проектни
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решения, е записано, че ....се предвижда изграждане на ПС, захранвана ат уличния
резервоар... ”, за която позиция не са предвидени СМР в количествената сметка. Моля за 
потвърждение от страна на Възложителя, че описаната помпена станция не е в обхвата на 
настоящата поръчка.

Отговор Л» 8:
От предложените Техническа спецификация. Инвестиционен проект и Количествена 

сметка за Обособена позиция № 1 -  Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: 
Водоснабдителна мрежа в с. Могилица, е видно, че изпълнението на помпена станция не е 
предмет на настоящата обществена поръчка.

Въпрос № 9:
Съгласно предоставената обяснителна записка по част: ВиК в стр.4. т.2 - Проектни 

решения, е записано, че „Пресичанията са по два различни начина - първото под дъното на 
реката посредством обсадна тръба и предпазен бетонов блок и по конструкцията на моста. 
Представени са детайли". Във връзка с гореизложеното и поз. 78 „ВРЕМЕННО ОТБИВАНЕ 
НА Р. АРДА ОТ КОРИТОТО ПОСРЕДСТВОМ ДИГА" от количествената сметка, моля да ни 
бъде предоставен проект/чертеж на дигата, както и оразмеряването й.

Отговор А1> 9:
Към приложения проект за обект ..Водоснабдителна мрежа в с. Могилица" не е 

изготвян нроект/чертеж за дига и поисканите проект/чертеж не могат да бъдат предоставени. 
В рамките на оперативната самостоятелност на изпълнителя е преценката относно начина на 
техническо изпълнение на дигата с оглед отбиването на р. Арда от коритото и изпълнението 
на посочените СМР съгласно КС.

Въпрос № 10:
Съгласно предоставената обяснителна записка по част: ВиК в стр.4. т.2 - Проектни 

решения е записано, че Проектирането на трасето на водопровода не е съобразено с 
наличните подземни комуникации - кабели високо и ниско напрежение и др. Моля за 
разяснение, къде в количествената сметка да се предвидят разходите за укрепване на 
наличните комуникации, тъй като липсва позиция и количество за тях.

Отговор № 10:
Електрическата мрежа основно е изградена по стълбове, а телефонните кабели са 

предимно под тротоарната настилка, като не се очакват значителни разходи по укрепване на 
наличните комуникации. Доколкото не са налични позиции в КС, свързани с укрепването на 
наличните комуникации, средствата за посочените дейности могат да бъдат включени сред 
непредвидените разходи. Възложителят е предложил КС, към което участниците следва 
стриктно да се придържата при изготвянето на своите оферти.

Въпрос №11:
Съгласно предоставената обяснителна записка по част: ВиК в стр.6. т.З -  Заключение, е

записано, че ...... не е представено геоложко проучване на момента и поради това
Проектантът не мом е да вземе отношение по укрепването на изкопите. При разкопаването 
следва да се потърси консултация от геолог и се вземат необходимите мерки за укрепването 
на откосите.... Същевременно в количествената сметка поз. 7 ИЗКОП С ШИРИНА 0.60-Е20 
М. УКРЕПЕН С ДЪЛБОЧИНА 2.00-4.00 М -ЗЕМНИ ПОЧВИ - 632 m3. Моля за разяснение на 
каква база е определено количеството в поз. 7 за укрепен изкоп при липса на геоложко 
проучване.

О тговор Л« 11:
При изготвянето на инвестиционния проект проектантът е взел предвид всички 

специфики на терена и е посочил - съответните количества, отразени в предоставената 
количествена сметка.
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Въпрос № 12:
В предоставения чертеж No 3/11 „Монтажен план" присъстват позиции, които липсват 

в количествената сметка, например: - Възел 3 - поз. 3 - ТСК Ф80 (комплект) - 1 бр.; - Възел 6 - 
поз. 7 - Коляно пета Ф80 - 1 бр.; - Възел 9. поз. 1 - Водовземна скоба 90/32 - 1 бр.; - Възел 9. 
поз. 2 - Фитинг е мъжка резба Ф32/1“ - 2 бр. и др. Моля да бъде предоставена коригирана 
количествена сметка от страна на Възложителя.

Отговор № 12:
Количествената сметка по Обособена позиция № 1 -  Изпълнение на строителни и 

монтажни работи на обект: Водоснабдителна мрежа в е. Могилица. не следва да бъде 
променена и участниците при изготвянето на своите офертите следва да се съобразяват с 
предоставената КС.

Въпрос № 13:
В количествената сметка не е предвидена позиция за направа на челна за ПЕ тръби 

Ф63. Моля да бъде предоставена коригирана количествена сметка от страна на Възложителя.
Отговор № 13:
Количествената сметка по Обособена позиция № 1 -  Изпълнение на строителни и 

монтажни работи на обект: Водоснабдителна мрежа в с. Могилица. не следва да бъде 
променена и участниците при изготвянето на своите офертите следва да се съобразяват с 
предоставената КС.

СМОЛЯН

Този документ е създаден в рамките на проект ,.Изграждане и подобряване на канализационна и водопроводна 
инфраструктура" с акроним DRAINAGE по Програма „Европейско териториално сътрудничество „Гърция -  
България " 2007 -  2013 ", Приоритетна ос I : Качество на живот, Област на интервенция 1.1: Опазване, управление 
и популяризиране на ресурсите на околната среда. Бенефициент: община Смолян. Договор № В4.П.01 от 
12.11.2014г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, който проект се осъществява с финансовата 
подкрепа на Програма „Европейско териториално сътрудничество „Гърция -  България" 2007 -  2013", 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионачно развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на документа се носи от община Смолян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
документ отразява официазното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.________________________

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН
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