ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Изх.№ 70-00-284 (1)/29.03.2017
ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОТНОСНО: Разяснения във връзка с постъпило запитване в публично състезание за
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строеж – Подмяна на
водопроводната мрежа по улици в Западната част на гр. Гоце Делчев“, открита с Решение
№159 от 08.03.2017, изменена с Решение №176 от 15.03.2017, дата на публикуване на
обявлението в РОП 08.03.2017 г., под уникален № 00098-2017-0003.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
На основание на чл. 180, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и постъпило
искане за разяснения с вх.№70-00-284/27.03.2017 г. давам следните разяснения на постъпили
въпроси:
ВЪПРОС 1:
Моля Възложителя да уточни при формирането на единичните цени трябва ли де се
включи такса Депо за земните маси и строителни отпадъци и в какъв размер да бъде?
ОТГОВОР:
Трябва да се включи такса Депо строително отпадъци при формирането на
единичните цени в размер на 40,00 лв/т.
ВЪПРОС 2:
В помощните сметки 3, 4 и 5 по позиция 13 „Изолация стъклена вата тръби до ф500 1
пл. въже азбестово, циментова замазка 10мм, дебелина 110 мм“, моля Възложителя да
уточни вида на изолацията, която ще се изпълнява, тъй като в детайл към проектната
документация е посочено изолация „Шалета“. Ако ще се изпълнява както е заложено в
проектната документация, моля за допълнителна информация (техническа спецификация и
дебелина) на изолацията, тъй като в позиция 18 „Покрития поцинкована ламарина 2000/1000
върху изолация 80 мм по тръбопровод ф500“ е предвидена 80 мм изолация, а в позиция 13 –
110 мм.
ОТГОВОР:
Това несъответствие между позиции 13 и 18 да се счита за техническа грешка и да се
има в предвид, че изолацията е тип „Шалета“ - цилиндрични модули от фини каменни фибри
с неорганичен произход, слепени със смолисто свързващо вещество и е с дебелина на стената
80 мм.
ВЪПРОС 3:
За помощна сметка №6 Шахта с редуцир вентил, моля Възложителя да уточни
материалът за засипване на изкопите – земна маса или баластра, тъй като общото количество
изкопана земна маса е 38,60 м3, а общото количество на предвидената баластра за засипване
е 31,40 м3, но в количествена сметка в поз. 8 „Извозване излишната земна маса на 6км“
предвидено само 7,20 м3. Ако ще се засипва с баластра, моля Възложителя да поясни
оставащото количество земна маса , което няма да се извозва – 31,70 м3 за какво ще се
използва и към коя позиция в сметката да се отнесе.
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ОТГОВОР:
Общото количество изкопана земна маса 38,60 м3 да се предвиди за извозване до
депото на 6 км.
ВЪПРОС 4:
В помощна сметка №6 Шахта с редуцир вентил, по позиция 20 „Заустване на отток“ –
1 бр., моля Възложителя да предостави детайл за изпълнение.
ОТГОВОР:
По чертеж „Шахта с редуцир вентил“ (лист 19) изпразнителната тръба PVC ф50
(поз.23 от помощната сметка №6) на дъното на шахтата се зауства в дренажен чакъл (поз.33
от помощната сметка №6) като в края на тръбата се монтира противожабна клапа ф50 (поз.21
от помощната сметка №6), а обратна клапа ф50мм (поз.22 от помощната сметка №6) се
монтира в тръбата. В позиция 20 от помощна сметка №6 да се предвиди само труда и
съответните начисления за горе описаните дейности.

С Уважение,
/п/ (заличено на основание чл.2, ал.2, т. 5 от ЗЗЛД)
Владимир Москов
Кмет на Община Гоце Делчев
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