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ДО

Относно: Даване на разяснения по отношение документацията за участие в процедура за възлагане на 
обществена поръчка за услуга по реда на Глава V от ЗОП - чрез открита процедура, с предмет: 
„СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКА УЛИЧНА И ПЪТНА 
МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА ОПЕРАТИВНИ 
СЕЗОНИ 2015/2016 ГОДИНА, 2016/2017 ГОДИНА И 2017/2018 ГОДИНА”, чието изпълнение е 
разделено на 20 /двадесет/ обособени позиции /ОП/, както следва: Обособена позиция № 1 -  Район с. 
Стойките, с. Гращица и съставните махали - с обща дължина ОПМ - 5.5 км, в т.ч. за зимно поддържане 5,5 
км ОПМ. Обособена позиция № 2 — Район с. Широка лъка, с.Върбово, с.Кукувица и съставните махали — с обща 
дължина ОПМ - 43.5 км, в т.ч. за зимно поддържане 16,3 км ОПМ. Обособена позиция № 3 -  Район с. Гела, с. 
Солища, с. Стикъл, мах. Заевите и съставните махали — с обща дължина ОПМ - 20.6 км, в т.ч. за зимно 
поддържане 17,5 км ОПМ. Обособена позиция № 4 —  Район с. Петково, с. Белее дол, мах. Чиевци, мах. 
Славейковци, мах. Орловица, мах. Бука - с обща дължина ОПМ - 17,2 км, в т.ч. за зимно поддържане 17.2 
км. ОПМ. Обособена позиция № 5 — Район с. Горна Ряка, с. Катраница и съставните махали — с обща дължина 
ОПМ - 14,0 в т.ч. за зимно поддържане 9,0 км ОПМ. Обособена позиция № 6 -  Район с. Ровино, с. Селище, с. 
Требигце, с. Търън и съставните махали - с обща дължина ОПМ — 25.8 км, в т.ч. за зимно поддържане -16.1 
км. ОПМ. Обособена позиция № 7 -  Район с. Ряка, с.Тикале, с. Градът, с.Лъка - с обща дължина ОПМ - 26.6 км, 
в т.ч. за зимно поддържане-17.5 км. ОПМ. Обособена позиция № 8 -  Район с. Мугла и съставните махали -  с 
обща дължина ОПМ - 36,4 км, в т.ч. за зимно поддържане 26,0 км.ОПМ. Обособена позиция № 9 —  Район с. 
Турян, с. Пещера, с. Кремене — с обща дължина ОПМ - 32,5 км, в т.ч. за зимно поддържане -15.4 км. ОПМ. 
Обособена позиция № 10 -  Район с. Кутела, с. Виево, с. Славейно, хижа “Момчил юнак ”  и съставните махали -  
с обща дължина ОПМ - 40.0 км, в т.ч. за зимно поддържане - 34.6 км. ОПМ. Обособена позиция № 11 -  Район 
с. Смилян, с. Липец, с. Сивино, мах. Сърнено - с обща дължина ОПМ - 19.3 км, в т.ч. за зимно поддържане - 
10,100 км ОПМ. Обособена позиция № 12 -  Район с. Букаците, с.Чеплят, с.Горово мах. Елъово - с обща 
дължина ОПМ -17.5 км, в т.ч. за зимно поддържане - 17.500 км ОПМ. Обособена позиция № 13 -  Район с. 
Черешево, с. Кремене, с. Киселчово, с. Буката и съставните махали - с обща дължина ОПМ - 30.2 км,в т.ч. за 
зимно поддържане 19,1 ОПМ. Обособена позиция № 14 -  Район с. Бориково, с. Черешките, с. Арда, с. Горна 
Арда и съставните махали - с обща дължина ОПМ - 37.2 км, в т.ч. за зимно поддържане - 18,1 км.ОПМ. 
Обособена позиция № 15 -  Район с. Вълчан, с. Змиево и с. Равнината - с обща дължина ОПМ - 14.3 км, в т.ч. за 
зимно поддържане -8.2 км.ОПМ. Обособена позиция № 16 -  Район с. Левочево, Райковски ливади, с. Хасовица, 
с. Писаница - с обща дължина ОПМ- 43.5 км, в т.ч. за зимно поддържане - 15,2 ОПМ. Обособена позиция № 
17 -  Район с.Полковник Серафимово, с. Фатово, с. Габрица и съставните махали -  с обща дължина на ОПМ - 
11,2 км, в т.ч. за зимно поддържане - 10,4 км ОПМ. Обособена позиция № 18 -  Район Смолянски езера - с обща 
дължина -7.0 км, в т.ч. зимно поддържане - 3,0 км - до х. Смолянски езера ОПМ. Обособена позиция № 19 -  
Район с. Кокорово, с. Орешец и с. Стража - с обща дължина ОПМ - 17.1 км, в т.ч. за зимно поддържане - 13,7 
ОПМ. Обособена позиция № 20 -  Район к.к.Пампорово - с обща дължина ОПМ -5 .5  км, в т.ч. зимно 
поддържане - 1,6 км ОПМ,  която обществена поръчка е открита е решение № 20 от 15.09.2015 г. на 
кмета на община Смолян, вписано заедно с одобреното с него обявление в Регистъра на обществените 
поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2015-
0013
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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

По повод постъпило искане с вх. № ДЛ007242 от 15.10.2015 г. за разяснение 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 
заинтересовано лице въпроси, както следва:

В приложение 1 /списък на общинските пътища на Община Смолян/ за обособена позиция № 11 е 
посочен маршрут с. Смилян, с. Липец, с. Сивино, мах. Сърнино. В таблицата на това приложение в № 
по ред 4 е посочено наименование на пътя Смилян-Букаците и Люлка-Сивино с разстояние 6,3 км. 
Това за мен е разстоянието от разклона за с. Букаците до с. Сивино. Отсечката от с. Смилян до 
разклона за с. Букаците според мен не е посочена като дължина. Моля да разясните дали това, че не е 
посочена дължината на отсечката от с. Смилян до разклона за с. Букаците, е пропуск, или объркване на 
така посочената дължина и наименование на пътя в приложение № 1 към позиция №11.
Отговор № 1:
Разстоянието от 6,30 км в посочената позиция 4 от приложение № 1 обхваща участъка от разклона път 
Смилян-Букаците по посока Люлка-Сивино. Разстоянието от с. Смилян до разклона за Люлка-Сивино 
е включено в позиция № 12 от приложение № 1 в участъка на път SML2248 /Ш-8683/ Смилян- 
Букаците-Горово с обща дължина 10,3 км. Изпълнението по всяка обособена позиция следва да се 
осъществи само за пътищата/улиците, посочени като наименование и характеристики в табличен вид 
от съответно приложение към Техническите спецификации, неразделна част от документацията за 
обществената поръчка.

Въпрос № 2:
В приложение 1 /списък на общинските пътища на община Смолян/ за Обособена позиция № 13 е 
посочен маршрут с. Черешово, с. Кремене, с. Киселчово и съставни махали. В таблицата на това 
приложение в № по ред 9 е посочено наименование на пътя Смилян-Арда / Могилица-Буката с 
дължина на зимно поддържане 3 км. Това обаче, че с. Буката е включено в наименованието на пътя не 
е отразено в абривиатурата на приложение № 1 към обособена позиция № 13. Моля да разясните дали 
това, че не е посочено в абривиатурата на приложение № 1 към обособена позиция № 13 с. Буката, е 
пропуск, или объркване на възложителя, или се има нещо друго предвид. Освен това прави 
впечатление, че с. Буката е включена в абривиатурата на приложение № 1 към обособена позиция № 
14. Моля да разясните защо се получава това разминаване и реално с. Буката в коя обособена позиция 
спада - дали в обособена позиция № 13, или в обособена позиция № 14.
Немаловажно е и това, че в приложение № 2 на уличната пътна мрежа за обособена позиция № 13 не е 
включена отсечката от 1 км за с. Буката, като тази отсечка е посочена в приложение 2 към обособена 
позиция № 14. Моля да разясните в случая тази отсечка от 1 км за с. Буката в коя обособена позиция 
спада, дали към обособена позиция № 13 или към обособена позиция № 14. Важно е да се знае и това, 
че при преценка на това следва да се има предвид, че ако се приеме, че отсечката от 1 км е към 
обособена позиция № 14 /както в момента е посочено в приложение № 2/, то ще е възможно да се 
изпадне в хипотеза, ако две различни фирми спечелят всяка от тези две позиции № 13 и № 14, че 
едната фирма ще чисти общинската мрежа, а другата ще чисти уличната мрежа. Моля за разяснение в 
горния смисъл.
Отговор № 2:
Пътищата/улиците, които следва да са включени за зимно поддържане и съответните дължини, са 
включени в съответно приложение № 1/приложение № 2 и те са меродавни за изпълнението. 
Изпълнението по всяка обособена позиция следва да се осъществи само за пътищата/улиците, 
посочени като наименование и характеристики в табличен вид от съответно приложение към 
Техническите спецификации, неразделна част от документацията за обществената поръчка, като 
водещи за изпълнението са описаните за съответната обособената позиция като наименование и 
характеристики пътища/улици, а не самото наименование на съответната обособена позицията.

Въпрос № 1:
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Въпрос № 3:
В раздел II специфични изисквания към участниците на изисквания към участниците и указание за 
подготовка на офертата -  Книга IV в т.2 е посочена забележка: За допустими се считат и всички 
еквивалентни предложения за доказване на минималните изисквания за участие от потенциалните 
участници в процедурата, относими към всяко конкретно поставено от възложителя изискване. Моля 
да разясните какво се влага като в смисъл в израза „еквивалентни предложения за доказване на 
минималните изисквания за участие“. Възможно ли е да се приеме по т.2.1, че ако автомобил (бордови 
или самосвал), който е предвиден за опесъчаването, е снабден със снегоринно съоръжение и може да 
извършва едновременно и почистване на сняг, това може ли да се приеме, че е еквивалентно 
предложение за намаляване на броя на трактор колесен със снегоринна уредба от 2 броя на 1 брой. 
Отговор № 3:
За постигане на съответствие с минималните технически изискванията за допустимост на възложителя 
всеки участник следва да разполага с минимално указани по вид и брой регистрирани и технически 
изправни моторни превозни средства в минимален изискуем обем, както следва: Трактор верижен - 1 
бр.; Трактор колесен със снегоринна уредба - 2 бр.; Автомобили -  бордови или самосвал - 1 бр.. В 
отговор на поставения въпрос еквивалентно / сходно на всяко конкретно изискано от възложителя 
моторно превозно средство е друго такова, имащо същите или по-добри технически характеристики и 
разполагащо със същите или по-добри функционални възможности. Предлагането обаче на съответни 
еквивалентни моторни превозни средства за постигане на минималните изисквания за участие от 
потенциалните участници в процедурата, относими към всяко конкретно поставено от възложителя 
изискване, не може да има за резултат намаляване на изискванията за брой и вид на минимално 
изискуемото техническо оборудване.

инж. МАРИАНА АЛЕКСАНДРОВА ЦЕКОВА 
вр. и. д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН
избрана с Решение №1132/10.09.2015г. 
на Общински съвет - Смолян
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