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РАЗЯСНЕНИЯ ДО УЧАСТНИЦИ 

 

 

Относно: Открита процедура по чл. 14, ал.1, т.2 от ЗОП за избор на изпълнител в 

две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Изготвяне на технически паспорти на 

строежите по реда на Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите на обекти от 

образователната и културна инфраструктура в община Гоце Делчев” и Обособена 

позиция №2 „Изготвяне на работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба No 4 за обхвата и 

съдържанието на инвестиционни проекти за обекти от образователната и културна 

инфраструктура в община Гоце Делчев”, по проект "В подкрепа на Община Гоце 

Делчев за следващия програмен период 2014-2020 г.", по схема за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа за следващия 

програмен период”, Операция 5.3 „Изграждане на капацитет на бенефициентите по 

ОПРР“, Приоритетна ос 5 "Техническа помощ" на Оперативна програма „Регионално 

развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие, договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/5-

02/2012/035, одобрена с Решение № 1049 от 18.11.2014 г. Идентификационен номер на 

поръчката: BG161PO001/5-02/2012/035-U-3, номер от Регистъра на обществените 

поръчки: 00098-2014-0017 

 

  

Във връзка с постъпили въпроси с вх.№ 70-00-991/16.12.2014г., вх.№ 70-00-

992/16.12.2014г. и вх.№70-00-955/18.12.2014г.,  даваме следните разяснения: 

 

Въпрос 1: 

„В таблицата на Образец 8 може ли да се добави графа, в която се изяснява за кой 

обект се отнасят данните?” 

Отговор на Въпрос 1: 

Да. Образец 8 от документацията е примерен и участниците могат да включат при 

представянето му и допълнителни данни. 

 

Въпрос 2: 

„Прилага ли се към документацията за участие Образец 13 с проекта на договор? Ако 

да, попълва ли се някаква част и подписва ли се от участника?” 

Отговор на Въпрос 2: 

Приложените към документацията по поръчката проекти на договори за двете обособени 

позиции са за информация на участниците. Не се изисква попълване, подписване и 

представяне на проекта на договорите към офертата на участника. В тази връзка 

участниците попълват и прилагат към офертата си Образец 12 „ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 56, 

ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане условията в проекта на договора” за съответната 

обособена позиция. 
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Въпрос 3: 

„За Образец 2 при представянето на стратегия, разработена по метода на целевия и 

проблемен анализ, методи за изпълнение на  всички задачи и диаграма на организационна 

структура на екипа трябва ли да се спазва определена форма или образец?” 

Отговор на Въпрос 3: 

В образец 2 и образец 2а от документацията, участниците попълват и излагат своето 

техническо предложение за изпълнение на съответната обособена позиция по поръчката, 

включващо стратегия за изпълнение на поръчката, методика за изпълнение на поръчката, 

организационната структура и ресурсите, които ще използва при изпълнение на 

поръчката. По преценка на участника и при необходимост, участника може да добави и 

допълнителни приложения към техническото си предложение. 

 

Въпрос 4: 

„В таблицата на Образец 8 в графа Период на изпълнение на услугата: какво се посочва 

- годината, в която се е извършила услугата или за колко време се е извършила?” 

Отговор на Въпрос 4: 

Посочва се периода на изпълнение на съответната услуга – начална и крайна дата. 

 

Въпрос 5: 

„Тъй като на места изискванията в техническото задание за отделните обекти са 

противоречиви имаме следните въпроси относно дейностите по Обособена позиция 1: 

Никъде в наредбите не пише, че е задължително изготвяне на нов изчислителен модел за 

сеизмични въздействия – в настоящата поръчка ще бъде ли задължителна част от 

доклада за обследване?” 

Отговор на Въпрос 5: 

По настоящата обществена поръчка не се изисква изготвяне на нов изчислителен модел 

за сеизмични въздействия. Съгласно стр.5 от Техническата спецификация, избраният 

изпълнител по поръчката следва да извърши „пълен конструктивен оглед на 

съществуващите сгради и оценка на сеизмичната осигуреност. Въз основа на 

обследването и резултатите от анализа на бетона и армировката да извърши 

сеизмичен анализ на конструкцията. При констатирани дефекти в конструкцията 

(слягане, видими пукнатини, премахнати конструктивни елементи и др.) те трябва да 

се систематизират и опишат. В резултат на това следва да бъде изготвен доклад и да 

се даде предписание за необходимост от пълно обследване и конструктивно укрепване 

(по преценка на конструктора в зависимост от вида и състоянието на конкретният 

строеж).” 

 

Въпрос 6: 

„Никъде в наредбите не пише, че е задължително възстановяване на армировъчните 

планове на съществуващ обект (това е доста скъпоструваща и трудоемка операция) – в 

настоящата поръчка ще бъде ли задължителна част от доклада за обследване?” 

Отговор на Въпрос 6: 

По настоящата обществена поръчка не се изисква възстановяване на армировъчните 

планове на сградите на съществуващите обекти. Съгласно стр.5, т. 1.2.1.1. от 

Техническата спецификация по поръчката, избраният изпълнител „трябва да установи 

(на възможните за това места) по безразрушителни методи наличието, 

местоположението и вида на армировката в стоманобетоновите конструкции на 

съществуващите сгради. Въз основа на обследването и резултатите от анализа на 

бетона и армировката да извърши сеизмичен анализ на конструкцията.” 

 

Въпрос 7: 
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„При липса на каквато и да е проектна документация за съществуваща сграда се 

изготвя екзекутивно заснемане съгласно чл.22 от НАРЕДБА № 5 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2006 

Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАСПОРТИ НА СТРОЕЖИТЕ– достатъчно ли е изготвяне на 

конструктивни схеми на всички нива на сградата с означение на основните носещи 

конструктивни елементи (колони, шайби и греди)?” 

Отговор на Въпрос 7: 

Да. В заснемането по чл.22, т.2 от Наредба 5, избраният изпълнител по поръчката следва 

да изготви и приложи конструктивни схеми на всички нива за всяка една от сградите, 

включени в поръчката, с означение на основните носещи конструктивни елементи - 

колони, шайби, греди и други.  

 

 

 

(подпис и печат) 

 

ВЛАДИМИР МОСКОВ  

Кмет на община Гоце Делчев 


