
                                                                      

Проект № BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“ 
 финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 

„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“ част от   процедура № BG16RFOP001-1.001-
039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“ 

  

 

Този документ е създаден в рамките на Проект № BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на 
образователна инфраструктура в гр. Смолян“ финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, по процедура за 

директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – 
Смолян“ част от   процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 

2014 - 2020“,  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г., съфинансирана 
от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  

 

Изх. № ДЛ001515/16.06.2017г. 
 
До  
……………………………….. 
……………………………….. 
 
ОТНОСНО: Предоставяне на разяснения по условията на обществена поръчка за строителство 
на ниска стойност, възлагана по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание, с 
предмет: „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. 
Смолян по обособени позиции: Обособена позиция 1. „Цялостен ремонт на Природо-
математическа гимназия „Васил Левски“, гр. Смолян, включващ мерки за енергийна 
ефективност и система за видеонаблюдение, както и изграждане на нов физкултурен 
салон“ ; Обособена позиция 2. „Обновяване на дворно пространство и спортни площадки на 
ГПЧЕ и VІ ОУ „Иван Вазов”, гр. Смолян“ ; Обособена позиция 3. „Обновяване на дворно 
пространство и спортни площадки на VII СОУ „Отец Пайсий”, гр. Смолян” ; Обособена 
позиция 4. „Основен ремонт на Детска градина „Буратино“, гр. Смолян“ , която обществена 
поръчка е открита с Решение на кмета на община Смолян № 5 от 22.05.2017 г., вписано заедно с 
одобреното с него обявление в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по 
обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2017-0004 и публикувано 
заедно с одобрените с него обявление за обществена поръчка и документация на интернет сайта 
на възложителя – профил на купувача: http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1973 . 

 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 
По повод постъпили искания с вх. № ДЛ001515 от 14.06.2017г. и вх. № ДЛ001515 от 

14.06.2017г. за разяснения по условията на обществена поръчка с горепосочения предмет в 
частта на Обособена позиция 4. „Основен ремонт на Детска градина „Буратино“, гр. 
Смолян“, в качеството ми на възложител на основание чл.180 от ЗОП давам следните отговори  
на зададени от заинтересовани лица въпроси, както следва:  
 
Въпрос № 1:  
В Количествена сметка , част IV „ ВиК“, „ Сграден водопровод“ е записано: 
Позиции 24 – „Укрепители на хоризонтален водопровод“ – 75 тона; 
Позиции 25 – „Укрепители на хоризонтален водопровод“ – 65 тона; 
Моля, Уважаемият Възложител да уточни объркана ли е мерната единица? Ако отговорът 
е „Да“, моля уточнете каква е тя! 
Отговор № 1:  
Отговорът е „Да“. Допусната е техническа грешка. Мерната единица вместо тон  да се чете 
брой.  
 
Въпрос № 2:  
В Количествена сметка е посочено: 
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І ЧАСТ: ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ И РАЗРУШАВАНЕ     
27 Демонтаж на отоплителни тела бр. 82,00 

28 
Демонтаж на разпределителна мрежа от съществуващата 
отоплителна инсталация 

м 693,20 

29 Демонтаж на конзоли за радиатори бр. 164,00 
30 Демонтаж подов сифон бр. 26,00 
31 Демонтаж на ВиК тръби - водопровод м 272,40 
32 Демонтаж на виК тръби - канализация м 137,60 
 ОБЛИЦОВКИ   
1 Пробиване на отвори за ел.инсталация бр. 237,00 
4 Прокопаване на трасета за ВиК разводки м 272,40 
6 Пробиване на отвори за ВиК инсталация бр. 83,00 
8 Пробиване на отвори за ОВ инсталация бр. 85,00 

IV ЧАСТ: ВиК   
 Сграден водопровод   

26 Пробиване на отвори в тухлен зид бр. 70,00 
27 Пробиване на отвори в бетон бр. 7,00 
32 Демонтаж ПС бр. 25,00 
 Канализация   
1 Пробиване на отвори в тухлен зид бр. 35,00 
2 Пробиване на отвори в бетон бр. 17,00 
3 Напарава на улеи в тухлен зид м 45,00 
4 Напарава на улеи в бетон м 20,00 
V ЧАСТ: ЕЛЕКТРО   
39 Направа на улеи м 5 800,00 
VI ЧАСТ:ОВК   
60 Направа на нови технологични отвори бр 1,00 
61 Запълване на технологинчни отвори бр 1,00 
62 Демонтаж на оборудване в котелно помещение бр 1,00 

63 
Демонтаж на отоплителна инсталация с 60 бр. чугунени 
радиатори на височина 500мм и стоманени тръби 

бр 1,00 

 
С оглед констатиране на повтарящи се видове СМР, моля Уважаемият Възложител да 
уточни кои видове строително-монтажни работи трябва да бъдат ценообразувани и какви 
са действителните количества? 
Отговор № 2:  
Участниците следва да остойностят всички видове строително-монтажни работи, съгласно 
зададените количества в Количествената сметка, представляваща неразделна част от 
документацията за обществената поръчка. 
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Въпрос № 3:  
Моля да уточните от количествената сметка част „ВиК“ – Сграден водопровод, позиция № 24 
„Укрепители на хоризонтален водопровод“ и № 25 „Укрепители на хоризонтален водопровод“, 
дали следва да се разбира, че се отнасят за една и съща дейност?  
 
Отговор № 3:  
В Количествена сметка , част IV „ВиК“, „Сграден водопровод“ да се чете:  
Позиция 24 – „Укрепители на хоризонтален водопровод“ – 75 броя; 
Позиция 25 „Укрепители на вертикален водопровод“ – 65 броя; 
 
Въпрос № 4:  
Моля да уточните от количествената сметка част „ВиК“ – Сграден водопровод, позиция № 24 
„Укрепители на хоризонтален водопровод“ и № 25 „Укрепители на хоризонтален водопровод“, 
каква е мерната единица (тон или брой)? 
 
Отговор № 4:  
Допусната е техническа грешка. Мерната единица вместо тон  да се чете брой.  
 
Въпрос № 5:  
Моля да уточните от количествената сметка част „ЕЛЕКТРО“ позиция № 20 „Доставка и 
монтаж на бутон 10А“, колко броя да се оферира? 
Отговор № 5:  
Участниците следва да оферират количествата, заложени в приложената Количествена сметка, 
представляваща неразделна част от документацията за обществената поръчка. В случая липсва 
зададен брой  бутони 10А, поради което се приема, че количеството е 0 /нула/ броя. 
 
 
Налице са положени подпис и печат, като същите са заличени на основание чл.42, ал.5 от ЗОП 
във връзка с чл.2 и 23 от ЗЗЛД 
 
С уважение,        
МАРИН ТАШЕВ ЗАХАРИЕВ 
Заместник-кмет в Община Смолян 
оправомощен със Заповед №РД-0477/09.06.2017г. 
на кмета на Община Смолян   
 
 


