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Изх. № 70 00-166 (1) 

Дата: 13.04.2018 г. 

Гр. Вършец 

 

ДО 

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

 

 

РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

на основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП 

 

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Извършване на СМР за изпълнение на проект: „Реконструкция и рехабилитация на част 

от общинската пътна мрежа в община Вършец – общински път MON 1092/III-812/ Вършец 

– кв. Заножене – Спанчевци /III-812/ и общински път MON3097 /MON1092/ кв. Заножене – 

м. Водопада“, по 2 обособени позиции, както следва: 

Обособена позиция №1 „Реконструкция и рехабилитация на общински път MON 

1092/III-812/ Вършец – кв. Заножене – Спанчевци /III-812/ от км 0+000 до км 6+175 с обща 

дължина 2951,32 м“ 

Обособена позиция №2 „Реконструкция и рехабилитация на общински път MON3097 

/MON1092/ кв. Заножене – м. „Водопада“ от км 0+000 до км 1+835 с обща дължина 1835 м“, 

открита с Решение № 129/16.03.2018 г. на Кмета на Община Вършец, с уникален номер в РОП 

00850-2018-0008 
 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

   

В законоустановения срок по чл. 33, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е 

постъпило запитване от заинтересовано лице с искане за разяснение по документацията за 

участие в горепосочената процедура за възлагане на обществена поръчка. В тази връзка Ви 

представяме следните разяснения: 

  

ВЪПРОС № 1: 

В обявлението и в документацията за участие по отношение на критерии за подбор, 

отнасящи се до технически и професионални способности на участниците е записано 

следното: Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата 

следва да е изпълнил най-малко 1 (едно) строителство, с предмет и обем, идентичен или сходен с 

предмета на поръчката. 

Забележка: За „предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката“, следва 

да се разбира ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или еквивалентна 

дейност на път/пътища и/или улица/улици, с дължина, както следва: 

 За обособена позиция № 1 - минимум 2 000,00 м. 

 За обособена позиция № 2 – минимум 1 000,00 м. 
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Забележка: Ако участник подава оферта за повече от една обособена позиция, то той 

следва да е изпълнил най-малко 1 (едно) строителство, с предмет и обем, идентичен или 

сходен с предмета на поръчката за всички обособени позиции. 

Моля Възложителят да уточни дали това изискване, може да се покрие от строителство на 

няколко идентични и сходни обекта с обща площ минимум, съответно: за обособена позиция № 

1 - мин. 2 000,00 м. и за обособена позиция № 2 – мин. 1 000,00 м.? 

ОТГОВОР № 1: 

Изискването може да бъде покрито от строителство на няколко идентични и сходни 

обекта с обща дължина минимум, съответно: за обособена позиция № 1 – мин. 2 000,00 м. и за 

обособена позиция № 2 – мин. 1 000,00 м. 

 

ВЪПРОС № 2: 

В приложените към документацията Количествено – стойностна сметка за Обособена 

позиция №1: „Реконструкция и рехабилитация на общински път MON1092/III-812/ Вършец – 

кв. Заножене – Спанчевци /III-812/ от км 0+000 до км 6+175 с обща дължина 2 951,32 м“ – 

Количествено – стойностна сметка (Приложение № 5.1.1.) Участък 1 от км 0+000 до км 1+001, 

подточка „Тротоари“, част „Пътни работи“, позиция №8: Е записано следната позиция: 

„Доставка и полагане на тротоарни плочи – 4 546,00 м
3
“ 

Моля да потвърдите, че не става въпрос за техническа грешка и мерната единица за 

позицията „Доставка и полагане на тротоарни плочи – 4 546,00 м
3
“ е куб. метри, а не линейни? 

 

ОТГОВОР № 2: 

При изписването на мерната единица е допусната техническа грешка. Мерната единица за 

горепосочената позиция, не е кубични метри (м
3
), нито линейни метри (м1), а е квадратни 

метри (м
2
). Така е посочена и в Техническата спецификация за Обособена позиция № 1 

(Приложение № 7.1.). 

 

 

ВЪПРОС № 3: 

В представения образец №5.1. „Ценово предложение“ е предвидено в табличен вид да се 

оферира цената, както следва: 

Предмет 
Предлагана цена в 

лева, без ДДС 

Предлагана цена в 

лева с ДДС 

Обособена позиция №1 

„Реконструкция и рехабилитация на 

общински път MON 1092/III-812/ 

Вършец – кв. Заножене – Спанчевци 

/III-812/ от км 0+000 до км 6+175 с обща 

дължина 2951,32 м“ 

 

 

Непредвидени разходи обособена 

позиция №1 
 

 

Максималната стойност за обособена 

позиция №1: 
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Моля да потвърдите, че графата срещу Максимална стойност за обособена позиция № 1, 

следва да бъде записан сбора от оферираните от участника цени за Обособена позиция №1 

„Реконструкция и рехабилитация на общински път MON 1092/III-812/ Вършец – кв. Заножене – 

Спанчевци /III-812/ от км 0+000 до км 6+175 с обща дължина 2951,32 м“ и Непредвидени 

разходи обособена позиция № 1. 

 

ОТГОВОР № 3: 

Да, потвърждаваме, че в графа „Максималната стойност за обособена позиция №1“ 

следва да бъде записан сборът от оферираните от участника цени за Обособена позиция №1 

„Реконструкция и рехабилитация на общински път MON 1092/III-812/ Вършец – кв. 

Заножене – Спанчевци /III-812/ от км 0+000 до км 6+175 с обща дължина 2951,32 м“ и  

„Непредвидени разходи обособена позиция №1“. 

 

 

 

 

С уважение, 

 
 

………(подпис)*…………. 
 

ИНЖ. ИВАН ЛАЗАРОВ 

Кмет на Община Вършец 

 

*Забележка: Заличена информация съгласно чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от 

ЗЗЛД. 

 


