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INVESTING IN o u n  FUTURE

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: „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 на строителни и монтажни работи на 
обект: Водоснабдителна мрежа е с. Могилица; Обособена позиция № 2 -  Изпълнение на 
строителни и монтажни работи на обект: Водопровод, битова и дъждовна 
канализация по ул. И. Р. Славейков от о.т. 2061-20м до о.т. 43+10м и подходи при о.т. 
2418+19м 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 № В4.11.01 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 се осъществява с финансовата 
подкрепа на Програма „Европейско териториално сътрудничество „Гърция -  България“ 2007 
-  2013“, съфинансирана 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 с 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. № № ДЛ000698 от 28.01.2015г. и ДЛ000729 от 
29.01.2015г. 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:
В КС има позиция „РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ АСФАЛТОВА 

НАСТИЛКА (Т.Г. МАЗУТ),ДЕБЕЛИНА 20СМ.“ 15 (100м2) и „РЯЗАНЕ НА
АСФАЛТОБЕТОНОВА НАСТИЛКА С ФУГОРЕЗАЧКА“ -  2000м. В надлъжните профили 
никъде не е отбелязано клоновете с асфалтова настилка. Моля, посочете кои клонове са с 
асфалтова настилка.
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Отговор № 1:
Приемам, че зададеният въпрос касае поръчката в частта на Обособена позиция № 1 -  

Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: Водоснабдителна мрежа в с. 
Могилица, тъй като в обхвата на тази обособена позиция са включени следните видове 
работи:_________________________________

1 РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОБЕТОНОВА 
НАСТИЛКА С ФУГОРЕЗАЧКА м 2000,00

2 РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 
АСФАЛТОВА НАСТИЛКА (Т.Г. 

МАЗУТ),ДЕБЕЛИНА 20СМ. 100м2 15,00
В отговор на поставения въпрос, клоновете, по който е налична асфалтова настилка, 

са следните:
Наименование 

на клон
Наличие на 

асфалтова настилка

1 частично -1 6  м.
2 по цялата дължина на клона

по цялата дължина на клона
4 няма
5 по цялата дължина на клона
6 по цялата дължина на клона
7 по цялата дължина на клона
8 няма
9 по цялата дължина на клона
10 по цялата дължина на клона
11 по цялата дължина на клона
12 по цялата дължина на клона
13 по цялата дължина на клона
14 по цялата дължина на клона
15 по цялата дължина на клона
16 частично -  285 м.
17 няма
18 няма
19 по цялата дължина на клона
20 по цялата дължипа на клона
21 по цялата дължина на клона
22 по цялата дължина на клона
23 по цялата дължина на клона

Въпрос № 2:
В надлъжните профили липсва надлъжен профил за кл.1. Във всички надлъжни 

профили няма посочен вида на почвата.
Отговор № 2:
Приемам, че зададеният въпрос касае Обособена позиция № 1 -  Изпълнение на 

строителни и монтажни работи на обект: Водоснабдителна мрежа в с. Могилица.
Надлъжен профил за Клон 1 е посочен във файл с наименование „Надлъжен профил 

на клон 20-Г4. Видно от посочените количества по Количествената сметка е, че 
съотношението на земни спрямо скални почви е 40:60.

Въпрос № 3:
Има ли проект за пътното възстановяване или напречен профил с конструкцията на 

асфалтовата настилка за възстановяване, освен дадените два напречни профили във файла 
„ 9 1 1_Чертеж -  Напречни разрези 1-1, 2-2"4, от който не може да се разбере конструкцията на 
пътната настилка за възстановяване?
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Отговор № 3:
Приемам, че зададеният въпрос касае Обособена позиция № 1 -  Изпълнение на 

строителни и монтажни работи на обект: Водоснабдителна мрежа в с. Могилица. В отговор 
на поставения въпрос, не е наличен друг проект за пътното възстановяване, респ. напречен 
профил, но следва да се има предвид, че възстановяването на асфалтовата настилка трябва да 
се извърши, като се положат плътен асфалтобетон и неплътен асфалтобетон, както и 
трошенокаменна настилка.

Въпрос № 4:
Предвижда ли се на територията на общината депо, на което да се извозват земните и 

скални маси, както и строителните отпадъци. Ако да, къде се намира то и каква е таксата за 
депониране на 1пУ отпадъци?

Отговор № 4:
Относно изпълнението на поръчката в частта на Обособена позиция № 1 -  

Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: Водоснабдителна мрежа в с. 
Могилица:

Депонирането на земни маси и строителни отпадъци /без отпадъци от асфалт/ се 
извършва на терени с нарушен ландшафт, отстоящи на разстояние до 15 км от с. Могилица 
без такси за депониране, но се заплаща такса за издаване на разрешително в размер на 40 
/четиридесет/ лева.

Относно изпълнението на поръчката в частта на Обособена позиция № 2 -  
Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: Водопровод, битова и дъждовна 
канализация по ул. П. Р. Славейков ог о.т. 2061-20м до о.г. 43+1 Ом и подходи при о.т. 
2418+19м и о.т. 2350, в гр. Смолян:

От строителни обекти на територията на гр. Смолян депонирането на земни маси и 
строителни отпадъци става на Регионалното депо, което се намира на 15 км от града.

Таксите, които се заплащат са, както следва:
За строителни отпадъци:

• Такса за депониране на строителни отпадъци на общинско депо „Теклен дол” в размер на 
8,00 лв. на тон без ДДС съгласно Наредбата за определянето на местните такси и цени 
на услуги.

• Отчисления съгласно чл.60 от ЗУО в размер на 3,12 лв./т. отпадък.
• Отчисления съгласно чл.64 от ЗУО в размер на 28,00 лв./т. отпадък.
• Такса за издаване на разрешително в размер на 40 /четиридесет/ лева.

За земни маси:
• Такса за депониране на земни маси на общинско депо „Теклен дол” в размер на 5,00 лв. 

на тон без ДДС съгласно Наредбата за определянето на местните такси и цени на услуги.
• Такса за издаване на разрешително в размер на 40 /четиридесет/ лева.

Забележка относно двете обособени позиции: Отпадъците от асфалт са опасни 
отпадъци и те не се депонират. Същите се предава за рециклиране с договор на фирми, които 
имат разрешение за тази дейност.

Въпрос № 5:
Задължителни ли са стандартите, които са посочени в техническата спецификация, 

или участникът може да предложи материали с по-високо качество, което е формулирано 
като опция според методиката за оценка на техническото предложение?

Отговор № 5:
Възложителят в забележка към техническите спецификации за всеки от обектите е 

посочил, че за строителни технологии, материали, продукти, техническо оборудване и 
съоръжения, оборудване, устройства и други компоненти с посочен процес, тип, модел, 
търговска марка, произход или производство съгласно чл.32, ал.2 от ЗОП следва да се чете 
„или еквивалентно“, като в този смисъл възложителят би приел всякакви стандарти, които 
дават ниво на изпълнение, което съответства на минимално изисканото чрез техническите 
спецификации или го надвишава. Следователно всеки участник може да предложи
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съответстващи материали със същото или по-високо качество от минимално изисканото в 
техническите спецификации, отговарящи на посочените на техническите спецификации 
стандарти или на по-високи стандарти.

Въпрос № 6:
При ремонта на настилките от базалтови плочи и бордюрите ще се влагат ли нови 

материали или ще се използват повторно съществуващите?
Отговор № 6:
Приемам, че зададеният въпрос касае Обособена позиция № 1 -  Изпълнение на 

строителни и монтажни работи на обект: Водоснабдителна мрежа в с. Могилица.
Посочените в Количествената сметка позиции № № 20 и 21 включват демонтаж на 

съществуващите и монтаж на нови бордюри и настилки от базалтови плочи.

Въпрос № 7:
За позиция №22 от КС „УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ ОТВОР 60СМ ОТ 

СГЛОБЯЕМИ СТОМБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ С ДЪЛБ.“, моля да уточните на каква 
дълбочина се полагат шахтите. Ако разбираме правилно, става въпрос за входната и 
изходната шахта при преминаването над реката. Те обаче имат различна дълбочина, 
следователно не би трябвало да бъдат остойностявани на една позиция по КС.

Отговор № 7:
Приемам, че зададеният въпрос касае Обособена позиция № 1 -  Изпълнение на 

строителни и монтажни работи на обект: Водоснабдителна мрежа в с. Могилица.
Изпълнението по позиция №22 от Количествеата сметак включва: улични РШ за 

кръгли канали, отвор 60 см, от сглобяеми стомбетоини елементи, с дълбочина до 3 м, 
комплект с чугунен капак и всичко необходимо.

Въпрос № 8:
Във връзка с изискването на Възложителя относно специалист Геодезия, който да 

притежава: а) диплома за завършено виеше образование, образователна степен магистър или 
еквивалентна, специалност геодезия или еквивалентна; б) стаж по специалността не по- 
малко от 5 години, ще приеме ли Възложителят за изпълнено изискването му, ако 
представим специалист Геодезия, който притежава: а) диплома за завършено виеше 
образование (Минно-геоложки университет Св. Иван Рилски“ София), образователна степен 
магистър, специалност маркшайдерство и геодезия; б) стаж по специалността (като 
геодезист) не по-малко от 5 години.

Отговор № 8:
При отчитане на спецификата на обекта на поръчката, включените в изпълнението 

строителни дейности и сходството между изучаваните дисциплини и получени знания в 
рамките на всяка от специалностите считам, че за целите на настоящата процедура за 
възлагане на обществена поръчка специалността „геодезия“ би могла да се приеме за 
еквивалентна на специалността „маркшайдерство и геодезия“.

Въпрос № 9:
Може ли едно лице /специалист/ да съвместява повече от една позиция в минималния 

изискан ръководен и технически състав.
Отговор № 9:
Съгласно минимални технически изисквания за допустимост, закрепени в т.2 на 

раздел Ш.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т.2.2 на раздел II „Специфични 
изисквания към участниците“ от Изискванията към участниците и указанията за подготовка 
на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка, за 
изпълнението на обособената позиция участникът трябва да разполага с ръководен и 
технически състав, включващ минимум 4 /четирима/ специалисти. Следователно и в отговор 
на поставения въпрос, едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един 
специалист /ключов експерт/ в екипа на участника, като не се допуска съвместяване на 
повече от една позиция в минималния изискан ръководен и технически състав.
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Въпрос № 10:
Моля да посочите какъв доказателствен материал /договор за покупко-продажба, 

препис-извлечение от ДА на участника .../ ще се счита за приемлив от страна на 
възложителя във връзка с доказване на минималното техническо оборудване.

Отговор № 10;
Съгласно минимални технически изисквания за допустимост всеки участник следва да 

разполага с необходимото техническо оборудване за изпълнение на обособената позиция, 
чийто минимален изискуем обем е описан в т.З на раздел III.2.3 от обявлението за 
обществената поръчка и т.2.3 на раздел II „Специфични изисквания към участниците” от 
Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 
документацията за участие в обществената поръчка. Както изрично е отбелязано от 
възложителя в забележка, покриването на посоченото изискване за наличие на техническо 
оборудване се удостоверява единствено с надлежно изготвена Декларация за техническото 
оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обособената позиция -  по 
образец съгласно приложение № 13.

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 па околната среда. Бенефициент: община Смолян. Договор № B4.ll.0l от 
12. II. 2014г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, които проект се осъществява с финансовата 
подкрепа на Програма Европейско териториално сътрудничество ,.Гърция -  България" 2007 -  2013". 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 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 официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.__________________________

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН
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