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Изх.№ 70-00-284(3)/31.03.2017 

 
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(2)/30.03.2017 г. давам следните разяснения на 

постъпили въпроси: 

ВЪПРОС:  
           Предвид вашият отговор 3 с изходящ №70-00-284(1)/29.03.2017г. на искане на 

разяснения, а именно: 

„ОТГОВОР: 

Трябва да се включи такса Депо строително отпадъци при формирането на единичните 

цени в размер на 40,00 лв/т.“ 

            Моля да уточните дали посочената по-горе цена е депониране на всички видове 

строителни отпадъци (земни маси, асфалт, павета, бетонови отпадъци и стари тръби) или 

цената е за земни маси е различна, тъй като количеството им е 90% от общото количество 

строителни отпадъци. 

ОТГОВОР: 

            В Количествената сметка на Обществената поръчка с предмет: „Изпълнение на 

строеж – Подмяна на водопроводната мрежа по улици в Западната част на гр. Гоце Делчев“ 

са отделени в различни позиции извозването на строителните отпадъци („Извозване на 

строителни отпадъци (асфалт, тръби) на 6км“) и извозването на излишните земни маси 

(„Извозване на излишни земни маси с пробутване от подл. пясък, обр. зас. пясък, баластра, 

тръби на 6км“). В Проекта за Управление на Строителните Отпадъци за обекта е направена 

класификация на отпадъците и тяхното третиране.  

            Съгласно горното пояснение: 

            1. Такса депо строителни отпадъци е в размер на 40,00 лв/т.  

            2. Чистите земни маси, пясъка, баластрата не представляват строителни отпадъци и не 

се начислява такса депо. Те ще се депонират и разриват на депо определено от Възложителя, 

което е на средно разстояние 6 км. от обекта. 

 

 

С Уважение, 

/п/ (заличено на основание чл.2, ал.2, т. 5 от ЗЗЛД) 

Владимир Москов 

Кмет на Община Гоце Делчев 

http://www.gotsedelchev.bg/

