ОБЩИНА СИЛИСТРА
 ул. “Симеон Велики” № 33
7500 Силистра

(086) 82-42-43 Факс: (086) 82-33-43
E-mail: mayor@silistra.bg

Изх. № К – 9977#1 от 04.11.2016 г.

До: Лицата, заинтересовани от Обществена поръчка с предмет: „Инженеринг /проектиране и
строителство/ на обект “Ремонт на уличното осветление на гр. Силистра” и упражняване на
авторски надзор при изпълнение на СМР на обекта.

ОТНОСНО: Постъпило Искане за разяснение, регистрирано в Деловодството на Община Силистра с
Вх.№.К – 9977 от 02.11.2016 г.

Отговор на въпрос № 1: Не се изисква попълнена индикативна Количествена сметка. Подробна КСС
ще се представи от Изпълнителя към изготвения от него Работен проект за обекта.
Отговор на въпрос № 2: Да. Анализите на цените по ресурси следва да се представят при предаване
на готовия Работен проект.
Отговор на въпрос № 3: Възложителят е задал максимален срок за изпълнение на дейностите по
проектиране и изпълнение на СМР. Минималните срокове за изпълнение на дейностите по поръчката
са в зависимост от организацията на работа, капацитета, ресурсите и техническите възможности на
всеки от участниците, които следва да бъдат доказани с представената в офертата Организация на
работа за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката.
Отговор на въпрос № 4: Възложителят не поставя предварителни изисквания и ограничения за
организацията на изпълнение на строителството.
Организацията на изпълнение зависи от предвижданата от участника организация и последователност
на изпълнение, предлаган срок за изпълнение, техническите и човешки ресурси, с които разполага
конкретния участник. В Работния проект като задължителна част е посочена част ВОБД / ВОД, с която
следва да бъде предложено решение за етапност и организацията на работа за постигане на минимално
затруднение / дискомфорт на населението при осигурена безопасност на движението.
Отговор на въпрос № 5: Не. В Образец №3 изрично е указано, че оферирания от участника срок за
изготвяне на проекта започва да тече, считано от предаването от страна на Възложителя на всички
изходни данни, документи, скици и чертежи, необходими за проектирането, удостоверено с
подписването на Приемно- предавателен протокол.
Отговор на въпрос № 6: Времето за съгласуване на проекта с експлоатационните дружества,
одобрението му от Експертния съвет на Възожителя и издаването на Разрешение за строеж не са
включени в срока за изготвяне на Работния проект.
Оферираният срок за изготвяне на Работния проект започва да тече, считано от предаването от страна
на Възложителя на всички изходни данни, документи, скици и чертежи, необходими за проектирането

до предаване на готовия проект, изготвен с изискуемото съдържание на Възложителя, удостоверени с
подписването на Приемно - предавателни протоколи .
С цел допълнително внасяне на яснота и недвусмисленост по отношение на срока за проектиране,
Възложителят прави следните тектови корекции в Образец “Техническо предложение“ и „Проект
на договор“, с които категорично и ясно се уточнява края на срока за проектиране.
В образец № 3 , текста в т.IV. се променя както следва:
« Ще изпълним дейностите, предмет на поръчката в следните срокове:
Срок за изготвяне на инвестиционен проект, фаза “Работен” за обект «Ремонт на уличното осветление
на гр.Силистра” – ................/словом/календарни дни, считано от датата на предаването от страна на
Възложителя на всички изходни данни, документи, скици и чертежи, необходими за проектирането, до
предаване на готовия проект, изготвен с изискуемото съдържание, удостоверено с подписването на
Приемно - предавателни протоколи .
В случай на констатирани забележки/нередовности от страна на съгласувателните институции
по изготвения проект, се задължаваме да извършим необходимите корекциите в срок до 5 календарни
дни.»
В Чл.4(1) от проекта на договор текста се променя както следва:
Чл.4(1) Срокът за изготвяне на инвестиционен проект, фаза “Работен” за обект “Ремонт на
уличното
осветление
на
гр.Силистра”,
съгласно
офертата
на
изпълнителя
е
................/словом/календарни дни, считано от датата на предаването от страна на Възложителя на
всички изходни данни, документи, скици и чертежи, необходими за проектирането, до предаване на
готовия проект, изготвен с изискуемото съдържание, удостоверено с подписването на Приемно предавателни протоколи. В случай на констатирани забележки/нередовности от страна на
съгласувателните институции по изготвения проект, се задължаваме да извършим необходимите
корекциите в срок до 5 календарни дни.».
Отговор на въпрос № 7: Работния проект се одобрява от Експертен съвет при Възложителя след
съгласуването му с експлоатационните дружества.
Отговор на въпрос № 8: Не. Проекта ще бъде одобрен от Експертен съвет при Възложителя.
Отговор на въпрос № 9: Съгласно т.5 и т.7 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в
експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени
строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти –
т.5. за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролноизмервателни системи и автоматика;
т.7. за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата
инфраструктура.
Отговор на въпрос № 10:
Изискването към проектанта по част ПБЗ за обучение за Координатор по безопасност и здраве за
етапа на инвестиционното проектиране е поставено по целесъобразност във връзка с препоръката
от цитираното в изявлението на КИИП-232/07.08.2012г. писмо на МРРБ изх.№9104/501 от
25.08.2004г. с указания за практическо реализиране на изискванията за координиране на ЗБУТ, т.8, а
именно “За изпълнение на новите изисквания на Наредба №2 от 2004г. за минималните изисквания за
ЗБУТ при СМР, свързани с координиране на дейностите за етапите на проектиране и изпълнение на
строителството и разработване на ПБЗ, е целесъобразно и препоръчително лицата, които
отговарят на изискванията на чл.5,ал.2 от Наредбата и ще изпълняват функциите на
координатори по безопасност и здраве да преминат курс на обучение. ......Организирането на
обучения може да се осъществява от браншови организации в техните центрове......”.
В съответствие с чл.9 от Наредба №2 от 2004г. за минималните изисквания за ЗБУТ при СМР, ПБЗ
следва да се изготви от лице, отговарящо на изискванията на чл.5, ал.2 и ал.3, т.1 от Наредбата.
Лице с пълна проектантска правоспособност, притежаващо Удостоверение за ППП по част
конструктивна/организация и управление на строителството, от което е видно, че лицето ма право да
проектира част ПБЗ в съответствие с придобитата професионална квалификация, съответства на
изискванията на Възложителя.

Отговор на въпрос № 11: Съгласно изискванията на Възложителя към проектантския екип,
проектантите следва да притежават специалност, съответна на проектната част или еквивалент.
Проектант по част ВОД, следва да бъде строителен инженер с ППП, специалност „пътно
строителство” или еквивалентно.

Заличени дани на основание чл.2 от ЗЗЛД
д-р Юлиян Найденов
Кмет на Община Силистра

