
Изх. номер РОП – 114/20.06.2018г. 

 

До потенциални участници в процедура: Избор на изпълнител за извършване на 
строителни работи по проект: "Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна 
мрежа – гр. Белово" ID:  00112-2017-0008 

Във връзка с постъпило запитване от участник: 

ВЪПРОС 1 : 

В сайта на възложителя към тръжната процедура са качени файлове към проекта за 
„Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа клон I, II и III”, но липсва 
проект за „Oсновен ремонт на водопроводна мрежа по бул. „Юндола”. 

 Моля Възложителя да качи липсващите файлове към проект „Основен ремонт на 
водопроводна мрежа по бул. „Юндола” 

Отговор: документите са приложени и публикувани. 

ВЪПРОС 2 : 

В КС I има позиции: „Извозване на земни маси без натоварване” и „ Извозване земни 
маси с натоварване”. 

Моля Възложителя да поясни: Изкопаните земни маси, ще се депонират ли или ще се 
извозват на площадка, определена от общината? Има ли такса за депониране за 
изпълнение на конкретния обект и какъв е нейния размер ? Какво е транспортното 
разстояние, на което се предвижда да се извърши извозването на земните маси ? 

Отговор: Участникът следва сам да вземе решение по така зададения въпрос и ако 
прецени да го представи в техническото си предложение. Съгласно заповед на 
Директора на РИОСВ Пазарджик депото на община Белово в землище село Дъбравите 
не функционира считано от 31.12.2018год. Община Белово е член на РУСО Пазарджик 
и депонира срещу определените цени отпадъка си на първа клетка на депото. Решение 
на участника е дали ще извозва и какво количество от земните маси до регионалното 
депо в село Алеко Константиново и /или друго депо и оператор, с който ще сключи 
договор. Цените на РУСО са публично достъпни, на следния линк е публикуван 
Договор 99 /15.01.2018год. 

https://pazardzhik.bg/uploads/procurements/dogovor_99-zop-4.pdf 

ВЪПРОС 3:  

В КС I има позиция „Извозване на строителни отпадъци”. 

Моля Възложителя са поясни: 

https://pazardzhik.bg/uploads/procurements/dogovor_99-zop-4.pdf


Строителните отпадъци, ще се депонират ли или ще се извозват на площадка, 
определена от общината? 

Има ли такса за депониране на строителните отпадъци за конкретния обект и какъв е 
нейния размер? 

Какво е транспортното разстояние, на което се предвижда да се извърщи извозването 
на строителните отпадъци? 

Отговор: моля да се вземе предвид отговора на Въпрос 2. 

ВЪПРОС 4 : 

В КС има позиции: 

17 Разваляне и възстановяване на настилка: L*1,70= M2 
18 Механизирано разкъртване(фрезоване) асфалтова настилка с 

различни дебелини с натоварване на транспорт 
M2 

19 Основа от заклинен трошен камък (трошенокаменна настилка), с 

CBR не по-малък от 80% при 98% модифициращ проктор – деб.35см: 

L*1,70*0,35= 

M3 

20 Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон /биндер/  с дебелина 
след уплътнението 4 см, включително всички свързани с това 
разходи, съгласно изискванията на раздел 5500 от ТС: 
L*1,70*0,04:1000= 

T 

21 Доставка и полагане на дребнозърнеста пътна асфалтова смес, тип Б, 
марка II, БДС 4132-90г за износващ пласт с дебелина след 
уплътнението 4 см, включително всички свързани с това разходи, 
съгласно изискванията на раздел 5600 от ТС: L*1,70*0,04:1000= 

T 

   
 След преглед на КС установихме, че позицията „Разваляне и възстановяване на 
настилка: : L*1,70” е обединяваща за описаните по-долу четири позиции №18-21. 

В КС по аналогичен начин е посочено разваляне и възстановяване на настилката на 
няколко места. Моля Възложителя да поясни как да бъде остойностено КСС- да се 
попълни обобщена цена само за поз. 17. „Разваляне и възстановяване на настилка: : 
L*1,70=” или да се остойностят отделните СМР за позиции от №18-21, като поз.17 се 
счита само за информация като заглавие за група дейности и следва ли аналогично да 
се изпълни същото за останалите случай. 

Отговор: Видно от зададения въпрос и направения анализ от потенциалния участник, е 
изяснено обстоятелството. При представяне на попълненото и остойностено КСС в 
избрания от Вас вид, представете пояснението/ може в допълнителен ред и/или 
,,забележка в текстов формат,, ,, за да е ясно на комисията и възложителя избрания от 
Вас вариант. Същите ще се вземат под внимание при разглеждането. 

ВЪПРОС 5 : 



В КС I на ред 97, има позиция: 

№ по 
ред 

Наименование на СМР Ед. мярка общо 

78 Чугунен автоматичен 
отдушник Ø 50 под 
охранително гърне за СК по 
детайл – 7 бр. 

  

 

за посоченото СМР липсват посочени в КСС единица мярка и количество. 

Моля Възложителя да поясни какво да бъде заложено за остойностяване като единица 
мярка и количество в колони „Ед. Мярка” и „Общо”? 

Отговор : Видно е че от проектантите изготвили КС е дадена бройката -  ,,7 бр,,. 

ВЪПРОС 6 : 

В КС I на ред 128 има позиция 

 

104 Прехвърляне на земни маси до 3м хоризонтално или 
2м вертикално разстпояние 

 M3  0 

На ред 130 има позиция: 

106 Извозване на земни маси с натоварване  M3  0 
 

 За двете посочени СМР в колона „Общо” са посочени нулеви количества.  

Моля Възложителя да поясни: 

Това да потвърди, че количествата за тези позиции са 0 и да поясни изисква ли се тези 
позиции да бъдат остойностени и респективно да бъдат приложени анализи? 

Моля Възложителя да поясни за всички позиции с количества 0 следва ли да бъдат 
посочени в графика за изпълнение или може да бъдат изтрити. 

Отговор: Количествената сметка към проекта е изготвена от авторите на техническия 
проект. Съответно към проекта са приложени и са налице и надлъжни и напречни 
профили. КС е представена и изготвена на база техническия проекта, моля да 
оферирате така както е публикувано. По отношение на оформянето на линейния график 
като част от техническото предложение Възложителя не би могъл да даде отговор 
и/или препоръка към участниците. 

ВЪПРОС 7 : 

В КС I има позиции : 



Бетонова шахта с чугунен капак-300/300/200 Бр. 1 
Бетонова шахта Калник- с капак 120/120/200 Бр. 1 
Моля Възложителя да предостави чертежи на шахтите. 

Отговор: Дадени са размерите на шахтите и това считаме това за достатъчна 
информация. Обекта може да посетен и на място за да извършите оглед.  

ВЪПРОС 8 : 

В КС I има позиции : 

76 Система от топлоизолиращи слоеве за открито преминаващи 
тръби по устой на мост Ø160 

м 

77 Укрепваща стоманена конструкция за топлоизолиран водопровод 
към устой на мост 

Бр. 

Моля Възложителя да предостави чертежи за преминаване на устой на мост.  

Отговор: Това е техническо решение на съответния участник, т. к към одобрения 
проект не е приложен отделен чертеж. На съоръженията може да се извърши оглед , за 
да прецените по какъв начин ще се оферира. Възложителят ще приеме предложено и 
обосновано от участника решение в техническото му предложение.   

ВЪПРОС 9 : 

В КС 2 „Основен ремонт на водопроводна мрежа по бул. „Юндола”” има разминаване 
от един ред между наименованията на СМР и посочените мярка и количество, които 
съответстват на вида СМР. 

Установихме, че след ред 14 е направено разминаване с един ред за наименованието на 
СМР – колона С, като с един ред по-надолу са посочени съответстващите единична 
мярка и количество – колони D и Е. 

Моля Възложителя да предостави коригирани КСС или да даде инструкции 
участниците да я откоригират, така че наименованието, ед. Мярка и количеството за 
даден СМР да са на един ред. 

Отговор: За възложителя не става ясен въпроса, моля да се формулира въпроса така че 
да стане ясно какво е запитването, за да се даде правилен отговор. 

ВЪПРОС 10 : 

В КС 2 има позиция „НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ ИЗКОПНИ МАСИ И СТР. 
ОТПАДЪЦИ ДО 20км. РАЗСТОЯНИЕ” 

Моля Възложителя да поясни: 

Запазва ли се посоченото транспортно разстояние и ако не какво да бъде заложено? 



Строителните отпадъци и земните маси, ще се депонират ли или ще се извозват на 
площадка определена от общината? Има ли такса за депониране  за конкретния обект и 
какъв е нейния размер? 

Отговор: Моля виж отговор 2 и 3.В допълнение информираме, че всеки участник 
обявен за изпълнител може да поиска по законоустановения от РИОСВ Пазарджик ред 
и процедура временно депо. Това е избор и решение на потенциалния участник.  

ВЪПРОС 11 : 

В КС 3 има позиция „ ПРЕВОС НА ПОЧВИ НА 10 КМ”. 

Моля Възложителя да поясни: 

Запазва ли се посоченото транспортно разстояние и ако не какво да бъде заложено? 

Земните маси, ще се депонират ли или ще се извозват на площадка определена от 
общината? Има ли такса за депониране  за конкретния обект и какъв е нейния размер? 

Отговор: моля да се вземе под внимание отговор 11. 

ВЪПРОС 12 : 

В проекта относно тръбите, е записано: „ В проекта е предвидено водопроводната 
мрежа да се изпълни от полиетиленови тръби висока плътност ( PE100 – RC) тръби” 
и „Разпределението на водата към сградите ще става, чрез сградни водопроводни 
отклонения, които ще се изпълнят от полиетиленови тръби (PE – RC).” 

Моля Възложителя да поясни: 

Каква да бъде структурата на тръбите – еднослойни, двуслойни или трислойни? 

Отговор: Тръбите следва да отговарят на БДС стандарти. Информираме потенциалните 
участници, че след сключване на договора с избран изпълнител Възложителя 
задължително изпраща отрязък от тръбата в лаборатория , едва след което открива 
площадка и протокол 2.  

 

/п/  

Инж. К. Варев  

Кмет на община Белово 

 

 

 



 


