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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 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. № ДЛ003783 от 27.05.2015 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 раздела от техническата документация, отнасящ се до оценката на „ Техническото 

предложение за изпълнение на поръчката“, е записано, че с 50 точки се оценява техническо 
предложение, в което е предложено „ниво на изпълнение, което е над минимално изисканото чрез 
техническите спецификации, въз основа на което е осигурено разумно ниво на увереност за 
наличието на ефективност на дейностите и постигане на устойчиви резултати от реализирането 
им“ на „база на предложените иновативни методи и техники на работа, чиято употреба при 
реализацията на обекта е аргументирана и обоснована“.

Въпрос: Как ще кореспондира Количествената сметка, в която полагането на тръбите е 
предвидено да стане по конвенционален метод - в изкопи, с например иновативен метод какъвто е 
безизкопното полагане, ако решим да го приложим за изпълнение на поръчката?

Отговор № 1:
Видове и количествата строителни и монтажни работи, които в съответствие с 

инвестиционния проект и техническите спецификации следва да бъдат изпълнени и остойностени, 
са представени в одобрената от възложителя количествена сметка за обекта (КС), като 
участниците следва да планират и опишат организацията и изпълнението на строителните работи, 
в това число: начин на изпълнение на поръчката, етапи на изпълнение и последователност на 
предвижданите дейности; технологии за извършване на дейностите; техническа обезпеченост, в 
това число механизация, която ще се използва при различните дейности; ресурсна обезпеченост, в 
това число човешки ресурс, необходим за изпълнението на обекта, включително описание на 
разпределението на задачи и отговорности; координация с останалите участници в строителния
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процес и заинтересовани страни и т.н.. Съществуват различни аспекти на организацията и 
изпълнението на строителните работи, чрез които да бъде предложено ниво на изпълнение, което е 
над минимално изисканото чрез техническите спецификации. Дали посоченото ниво на 
изпълнение да бъде постигнато посредством безизкопно полагане на тръби (въпреки че дадената 
информация не установява връзката му с по-високото качеството), или посредством други 
способи, е въпрос на избор от участника, доколкото не се нарушават изискванията на възложителя 
съгласно документацията на обществената поръчка. Следователно в рамките на оперативната 
самостоятелност на участниците е изборът на материали и технологии за изпълнение и/или 
иновативни методи и/или техники на работа, чрез които в съответствие с изискванията на 
възложителя да бъде предложено ниво на изпълнение, което е над минимално изисканото чрез 
техническите спецификации, като всеки конкретен случай следва да бъде експертно преценен на 
база на цялост на представена информация от участника. Използването на иновативни методи 
и/или техники на работа не е поставено като самоцел от възложителя, а е обвързано с постигане на 
конкретни резултати по постигане на ниво на изпълнение, което е над минимално изисканото чрез 
техническите спецификации.

Въпрос № 2:
Всеки иновационен метод би променил количествената сметка, а ние имаме за 

остойностяване дадена в тръжната документация Количествена сметка, която не можем да 
променяме. Което от своя страна предполага, че въвеждането на „иновативни методи и техники на 
работа, чиято употреба при реализацията на обекта е аргументирана и обоснована“ е невъзможно, 
поради промяна на проектно техническите параметри и нарушаване на редица правила.

Въпрос: Как ще бъдат оценени различните участници по показател „иновативни методи и 
техники на работа, чиято употреба при реализацията на обекта е аргументирана и обоснована “ 
като не е дадена ясна, точна, конкретна, и инженерно обоснована дефиниция на „иновативни 
методи и техники на работа“, при положение, че технологично изискванията, които сте посочили 
като минимални „ниво на изпълнение, което е над минимално изисканото чрез техническите 
спецификации“ (класическа изкопна технология на полагане) и евентуално предложение от 
участниците на „иновативни методи и техники на работа, чиято употреба при реализацията на 
обекта е аргументирана и обоснована“, ще бъдат две взаимно изключващи се технологии, защото 
няма условие да има две или повече технологии за работа на обекта?

Отговор № 2:
Възложителят по никакъв начин не поставя изискване към участниците за промяна на 

Количествената сметка или техническата документация. Напротив, участниците следва при 
изготвяне на офертите си да се придържат точно към обявените от възложителя условия в 
съответствие с разпоредбата на чл.54, ал.1 от ЗОП. Както беше посочено в отговора на предходния 
въпрос, съществуват различни аспекти на организацията и изпълнението на строителните работи, 
чрез които да бъде предложено ниво на изпълнение, което е над минимално изисканото чрез 
техническите спецификации, в това число, но и не само, чрез иновативни методи и техники на 
работа. Иновацията или нововъведението, в съответствие с произходът на термина от латински -  
novatio, представлява употреба на нови идеи, процеси, стоки, услуги и практики по повече или по- 
малко комерсиален начин, базирайки се на (ново) приложение на науката и/или техниката. 
Следователно в рамките на оперативната самостоятелност на участниците е изборът на материали 
и технологии за изпълнение и/или иновативни методи и/или техники на работа, чрез които в 
съответствие с изискванията на възложителя да бъде предложено ниво на изпълнение, което е над 
минимално изисканото чрез техническите спецификации.

Въпрос № 3:
В раздела от техническата документация, отнасящ се до оценката на „Техническото 

предложение за изпълнение на поръчката“, е записано, че с 50 точки се оценява техническо 
предложение, в което е предложено „ниво на изпълнение, което е над минимално изисканото чрез 
техническите спецификации, въз основа на което е осигурено разумно ниво на увереност за
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наличието на ефективност на дейностите и постигане на устойчиви резултати от реализирането 
им“, на „база на предложените иновативни методи и техники на работа, чиято употреба при 
реализацията на обекта е аргументирана и обоснована“.

Техническите спецификации заложени в проектната документация са за минимални 
изисквания за изпълнение на проекта, въз основа на което е осигурено разумно ниво на увереност 
за наличието на ефективност на дейностите и постигане на устойчиви резултати от реализирането 
им.

Въпрос: Бихте ли разяснили нивата на увереност за наличието на ефективност на 
дейностите, а именно:

- видове нива на увереност за наличието на ефективност на дейностите;
- ясно, точно и технически обосновано дефиниране на „ниво на увереност“;
- класификация на „ефективност на дейностите“ за ВЪНШЕН ВОДОПРОВОД.
Отговор № 3:
В Методиката за оценка на офертите, представляваща Книга VI, неразделна част от 

документацията за обществената поръчка, възложителят е дал легални дефиниции на използваните 
понятия, в това число „разумна увереност“, „ефективност“ и „устойчивост на очакваните 
резултати“. Следва да се отбележи, че не се касае за субективна преценка на нива на увереност и 
ефективност и въвеждането на различни скали и степени за оценка на тези нива, като „отлично“, 
„много добро“, „добро“, „задоволително“ и т.н.. За максимална оценка на техническото 
предложение за изпълнение на поръчката на участникът следва да отговаря на подробно 
описаните в методиката за оценка на офертите предпоставки, сред които: Да са описани видовете 
строителни и монтажни работи съгласно количествената сметка в съответствие с инвестиционния 
проект, като декомпозирането им на отделни дейности/задачи да отразява коректно 
технологичната последователност според правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и 
приемане на съответните видове работи; Приложените диаграми на строителната механизация и 
на работната ръка да съответстват на описаните технологии; На база на предложените материали и 
технологии за изпълнение и/или на база на предложените иновативни методи и техники на работа, 
чиято употреба при реализацията на обекта е аргументирана и обоснована, да е предложено ниво 
на изпълнение, което е над минимално изисканото чрез техническите спецификации. Наличието 
на всички изброени обстоятелства е основа за осигуряване на разумно ниво на увереност за 
наличието на ефективност на дейностите и постигане на устойчиви резултати от реализирането 
им. Следователно се касае за съвкупно посочени от възложителя обстоятелства, чрез които в 
съответствие с дадените легални дефиниции се постига увереност за наличието на ефективност на 
дейностите и постигане на устойчиви резултати от реализирането им.

Въпрос № 4:
В КС раздел „1.2. ИЗКОПНИ И СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ“ - поз. N 21 от КС има следният 

вид СМР: ОХРАНА И СИГНАЛИЗАЦИЯ ПРИ ВЗРИВЯВАНЕ - 60 бр.
Заложените бройки „ОХРАНА И СИГНАЛИЗАЦИЯ ПРИ ВЗРИВЯВАНЕ“ предполагат 

извършването на взривни работи (дейности). Извършването на взривни дейности на територията 
на Република България се регламентира от „Закона за контрол над взривните вещества, 
огнестрелните оръжия и боеприпасите“, „Правилник за прилагане на Закона за контрол над 
взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите“ и „Правилник по безопасността на 
труда при взривните работи“.

В Техническите спецификации към поръчката, Раздел II. ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ 
РАБОТИ, ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА, Поз. 1.3. Начин на изпълнение, има следния абзац:

„При изпълнение на изкопи в скални почви чрез взривяване същите да се изпълняват е 
намалено количество взрив с цел опазване на околната среда и предотвратяване на евентуални 
срутищни и свлачищни процеси“

Съгласно Правилника по безопасността на труда при взривните работи - “Чл.2.(1) 
Изискванията на този правилник са задължителни за всички юридически и физически лица, които 
извършват промишлени взривни работи и други дейности с промишлени взривни материали
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(производство, употреба, транспорт, съхранение, търговия, внос, износ, изпитване, покупко- 
продажби, унищожаване, товароразтоварни работи)”. Пак според същия правилник никой няма 
право да извършва каквито и да е взривни работи без „Проект за пробивно-взривни работи“, който 
е основна техническа документация за извършване на пробивно-взривни работи, а паспортът е 
документ, по които се изписват взривните материали, и се изпълнява взривяването. Паспортът се 
изготвя на основа проекта на пробивно-взривни работи и е задължителен документ за извършване 
на всяко конкретно взривяване.

Въпрос N1; Как да извършим взривни работи (60 бр.), като в начин на изпълнение от 
техническата спецификации указвате условно, че при „изпълнение на изкопи в скални почви чрез 
взривяване“, да се извършват такива дейности, като няма разработен и представен Проект за 
взривни работи, заедно с прилежащите документи, като извършването на тези дейности е силно 
непрепоръчително от приложения към документацията инженерно - геоложки доклад към 
техническата документация?

Въпрос N1 А: Как да се остойности позицията от КС: - ОХРАНА И СИГНАЛИЗАЦИЯ ПРИ 
ВЗРИВЯВАНЕ - 60 бр., като на практика е невъзможно да се извършват взривни работи, поради 
липса на проект, съответни разрешителни, и промяна в указаната в техническата документация 
технология?

Въпрос N2A: На каква база е въведена в КС вида СМР: - ОХРАНА И СИГНАЛИЗАЦИЯ 
ПРИ ВЗРИВЯВАНЕ - 60 бр.?

Отговор № 4:
Приложеният инженерно-геоложки доклад не забранява извършването екскавация, в това 

число взривни работи. Съдържанието на доклада представя препоръки и то в съвсем ограничени 
участъци, като не са въведени визираните в зададените въпроси забрани. Проектантът е счел, че 
изпълнението на тесен изкоп в скални почви в нас. места и до съоръжения с оглед на установените 
количества -  2285 m3, е удачно да се извърши посредством взривни работи. Изготвянето на 
проект за взривни работи е ангажимент на изпълнителя. Както беше указано, в предходно 
разяснение на възложителя, остойностяването на позиция № 21 от КС - ОХРАНА И 
СИГНАЛИЗАЦИЯ ПРИ ВЗРИВЯВАНЕ - 60 бр., обхваща 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, като количеството на видовете 
работи по позицията е определено на база на количеството скален изкоп, посочено по-горе и в КС.

Въпрос № 5:
В инженерно - геоложкия доклад има препоръка трасето на водопровода в участъка от г.т.9 

до г.т. 11 да бъде отместено на юг, като предложението е отразено на предложената карта.
Въпрос: Как ще бъде остойностено изместването, при положение, че съответните 

количества и видове СМР липсват в КС?
Отговор № 5:
При подаването на офертите си участниците следва да се придържат стриктно към 

представените от възложителя КС и техническа документация. При изпълнение на проекта и при 
надлежно установена необходимост от изместване следва да бъдат проведени консултации между 
участниците в строителството, в това число строителния надзор и проектантите по отделните 
части, и да се следват дадените указания.

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ
КМЕТ И А ОБЩИНА СМОЛЯН
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