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№ Изх 9933#1 от 11.12.2017 г.
ДО
Заинтересованите лица
по обществена поръчка
публикувана в РОП № 00030 – 2017 - 0045
Относно: Искане на разяснения по чл. 33, ал. 1 от Закона за Обществените Поръчки /ЗОП/ с
№ Вх.К – 9933 от 07.12.2017 г..
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с постъпило запитване по документацията за участие в обществена поръчка с
предмет: „Изграждане на канализация и реконструкция на водопровод по ул. „Вежен“ - гр.
Силистра“, на основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП, Ви предоставям следните разяснения:
Въпрос№1: В Приложение №2 проект на Договора за изпълнение на строително-монтажни
работи за „Изграждане на канализация и реконструкция на водопровод по ул. „Вежен“ - гр.
Силистра“, в съответствие с Техническо задание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в р.II СРОК ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ чл. 2, ал. 1 е записано:
„….Чл.2 (1) Срокът за изпълнение на дейностите е ………(………), като започва да тече от
датата на издаване на Акт обр. 2 и изтича на датата на издаване на Акт обр. 15….“.
В Образец №3 от предоставена документация за участие – „Техническо предложение“ в т.
IV е записано:
„…..IV. Срокът за изпълнение на строително ремонтните работи е …………. календарни
дни, считано от датата на получаване на изходни данни от страна ан Възложителя …..“
Срок за изпълнение на строително-монтажните работи е един от показателите за оценка
според предоставената Методика за определяне на комплексната оценка.
Моля да уточните – от кога започва да тече срока за изпълнение,
Отговор:
Въпрос №2: В Образец №8 от предоставената документация за участие „Ценово
предложение“ в т. II е записано:
„…………II. Предложените от нас единични цени са отразени в приложение към
настоящото предложение ……“
В образците предоставени на Профила на купувача на сайта на Община Силистра няма
приложение към Ценовото предложение за отразяване на предложените единични цени.
Моля да уточните вида на приложение към Ценовото предложение (Обр. №8) за отразяване
на единичните цени.
Отговор: Възложителят не е поставил изискване за формата на приложението, в което се
отразяват единичните цени, като същото може да бъде предоставено като КСС или в друга
форма по избор на участника.
Въпрос№3: В Техническото задание е описана сборна спецификация и количествена
сметка - земни работи.
Моля да уточните дали това са видове работи, за които трябва да бъдат изготвени единични
цени и това ли са количествата за изпълнение.
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Отговор: Сборната спецификация и количествената сметка – земни работи, приложени към
заданието са извадка от проекта. При желание, всеки участник може да се запознае подробно с
проектното решение в стая 209 на сградата на Община Силистра.
Въпрос№4: В техническо задание в т.3 Обхват и съдържание на проекта е записано, че при
изграждане на сградни водопроводни отклонения трябва да бъдат спазени изискванията от
Наредба №4/14.09.2004.
В предоставена документация и техническо задание никъде не е посочен брой СВО, както и
количества и видове работи за тяхно изпълнение.
Моля да уточните, количества и видове работи за изпълнение на СВО.
Отговор: Относно изграждането на СВО и СКО представяме следната информация:
- за водопровод – 8 броя СВО с 13 броя потребители;
- за канализация – 11 броя СКО с 12 броя потребители;
- дълбочина на изкопа за водопровод – 1,50 метра;
- дълбочина на изкопа за канализация – 1,40 ÷ 2,0 метра;

……………………………….
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на община Силистра
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