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ДО

ОТНОСНО: Даване на разяснения по отношение документацията за участие в процедура за 
възлагане на обществена поръчка за строителство по реда на Глава V от ЗОП - чрез открита 
процедура, с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ 
НА ОБЕКТ: ВЪНШЕН ВОДОПРОВОД ЗА С. МОГИЛИЦА, ОБЩИНА СМОЛЯН“,
която обществена поръчка е открита с решение № 7 от 18.05.2015 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 
00092-2015-0007.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

По повод постъпило искане с вх. № ДЛ003708 от 25.05.2015 г. 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 заинтересовано лице въпроси, както следва:

Въпрос № 1:
В Количествената сметка в част 1.2. „Изкопни и строителни работи", т.28 е дадено за 

остойностяване „Шахта за отток и въздушник 100/100см, Н = или<2М", докато в част 1.1 
„Монтажни работи“ не са дадени съответните фасонни части и арматура, които ще се 
монтират в тези шахти.

Моля да уточните вида и количеството на необходимите фасонни части и къде в 
количествената сметка да бъдат остойностени?

Отговор № 1:
За изпълнението на шахти за отток и въздушник участниците следва стриктно да 

спазват приложения чертеж № 12 /лист №12/15/, в който е даден начинът на изпълнение на 
шахта отток и въздушник, а съответните тръби са дадени в част 1.1 „Монтажни работи“ от 
приложената Количествена сметка. Въпрос на преценка от всеки участник е мястото на 
остойностяване на фасонните части, като изразявам мнение, че е удачно същите да бъдат 
остойностени при изпълнението на част 1.1 „Монтажни работи“, позиция 2 „Д-КА И М-Ж 
НА ТРЪБА РЕ-HD Ф90 PN 6 ЗА ЗАУСТВАНЕ НА ОТТОК“ и позиция 3 „Д-КА И М-Ж НА 
ТРЪБА РЕ-HD Ф50“.
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Въпрос № 2:
От предоставените ни чертежи е видно, че по трасето на водопровода има различни 

видове фасонни части, преминаване на сухо дере и на мост, каквито липсват за 
остойностяване в количествената сметка.

Моля да уточните вида и количеството на необходимите фасонни части и материали и 
къде в количествената сметка да бъдат остойностени?

Отговор № 2:
Фасонните части следва да се калкулират в цената на водопровода, като въпрос на 

преценка от всеки участник е мястото на остойностяването им, но изразявам мнение, че е 
удачно същите да бъдат остойностени при изпълнението на част 1.1 „Монтажни работи“, 
позиция 1 „Д-КА И М-Ж ТРЪБА PH-HD Ф140 PN10“, позиция 4 „МОНТАЖ СТОМАНЕНИ 
ТР. ВЦТ ДО 100 АТМ ф131/140ММ“ и позиция 5 „ИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБОПР. РЪЧНО, 
УСИЛЕН ТИП III <20%, ф108/158ММ“, като се спазват приложените чертежи № 8 /лист № 
8/15/ и чертеж № 9 /лист № 9/15/.

Въпрос № 3:
В Количествената сметка в част 1.2. „Изкопни и строителни работи", т.21 е дадено за 

остойностяване „Охрана и сигнализация при взривяване".
Моля да уточните какво се има в предвид за остойностяване в тази точка?

Отговор № 3:
При остойностяването следва да влезнат дейности и материали, които следва да се 

извършат и вложат с цел отцепване периметъра, необходим за осигуряване на безопасността 
при извършване на взривни работи по трасето на водопровода.

Въпрос № 4:
В Количествената сметка в част 1.2. „Изкопни и строителни работи", т.20 е дадено за 

остойностяване „Превоз скални маси".
Моля да уточните какво се има в предвид за остойностяване в тази точка?

Отговор № 4:
Перото следва да включва извозване на излишните скални маси от изкопа на 

водопровода до депо.

В ъ п р о с  №  5:
В Количествената сметка в част 1.2. „Изкопни и строителни работи", т.16 е дадено за 

остойностяване „Рязане на асфалтова настилка", но няма позиция разваляне на асфалтова 
настилка и извоз на отпадъци.

Моля да уточните количествата и къде да бъдат остойностени тези видове работи?

Отговор № 5;
Количествата по разваляне на асфалтови настилки и превоз на отпадъци са включени 

в съответните изкопи и превоз на скални маси.

2



Въпрос № 6;
В Количествената сметка в част 1.2. „Изкопни и строителни работи", т.10-11 са 

дадени за остойностяване „Изкореняване един. дървета ръчно с ф45см", „Изсичане един. 
дървета ръчно с ф до 45см" при положение, че за това е необходимо процедура и разрешение 
от горското стопанство на съответния район.

Моля да уточните дали времето, необходимо за провеждане на тази процедура и 
издаване на разрешителни, е включено в предвидения срок за изпълнение на обекта от 90 
календарни дни. За чия сметка ще бъдат разрешителните за тези дейности - изсичане и 
изкореняване на дървета?

Отговор № 6:
Трасето на водопровода не преминава през горски територии и не се изисква 

провеждането на процедури и разрешения от съответното горско стопанство. Трасето 
преминава през мери, пасища, полски и общински пътища. При засягане на дървета 
разрешителният решим се провежда от община Смолян и съответните разходи са за сметка 
на възложителя, като времето за провеждане на разрешителния режим е включен в 
предвидения срок за изпълнение на обекта.

НИКОЛАИ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН
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