
 

 
 

 
 

ОТГОВОРИ НА ЗАДАДЕНИ ВЪПРОСИ ПО ПРОЕКТ НА ОБЩИНА АЛФАТАР  

ПО МЯРКА 321 НА НП”РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” 

 
 

Опис на изпратените отговори от община Алфатар: 
1. Писмо изх.№ 572 от 02.03.2012г. по чл.29 ал.3 от ЗОП 

2. Писмо изх.№ 755 от 19.03.2012г. по чл.29 ал.3 от ЗОП 

3. Писмо изх.№ 821 от 21.03.2012г. по чл.29 ал.3 от ЗОП 

 
 

Изх.№.572/ 02.03.2012г. 

 

                     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,               
    

   В посочения срок в чл.29, ал.1. от ЗОП е постъпило искане-( писмо вх.№ 555/01.03.2012г.) от кандидат закупил 

документация за участие за разяснения по документацията за участие  . 

    На основание  чл.29 ал.3 и във връзка с чл.29, ал.1. от ЗОП, Община Алфатар Ви изпращаме следните 

отговори/разяснения  както следва: 

ВЪПРОС № 1 : В количествените сметки предвидените количества за разваляне на асфалтова настилка не 

кореспондират с тези за полагане на неплътен и плътен асфалтобетон. Според цифрите от КС количествата за 

разваляне на асфалтовата настилка вероятно са предвидени само за ширината на изкопа, а количествата за 

възстановяване – за цялата ширина на улиците. 

Моля уточнете как е предвидил Възложителя да се възстанови частта от настилката, която не се разрушава (остава 

извън ширината на изкопа)?. Според КС трябва да се положат два пласта асфалтобетон върху съществуващия, 

което ще повдигне нивото на улиците с 10 см. Моля приложете детайл за разрушаване и детайл за възстановяване 

на асфалтовата настилка, които кореспондират с тези количества и да уточните  този начин на работата ли сте 

имали предвид. 

ОТГОВОР НА  ВЪПРОС № 1 
Възстановяването на асфалтовата настилка е предвидено с  плътен и неплътен асфалтобетон  само за ширина на 

изкопите. В техническа документация и приложенията към нея  на работния проект е представена подробна 

разбивка  на количествената сметка. Същата  е на разположение  на всички  закупили документация  за подробно 

проучване и запознаване с нея и всякаква друга информация, свързана с инвестиционния проект на място- община 

Алфатар ,ул.”Йордан Петров”№6.  

 

ВЪПРОС №2    В т.18 и т.19 от КСС за с.Васил Левски са посочени количества за полагане на неплътен и плътен 

асфалтобетон, които не отговарят на една и съща площ квадратни метри. 

  Моля да уточните защо се  те се разминават в такава степен  и в случай на грешка уточнете  верните количества? 

В случай, че няма грешка в количествата моля да приложите детайл за възстановяване на асфалтовата настилка, 

само с полагане на асфалтобетон – неплътна смес 6 см. 

ОТГОВОР на  ВЪПРОС №2: 

Количествата  по  т.18 и т.19  посочени в „КОЛИЧЕСТВЕНО -СТОЙНОСТНА СМЕТКА /ПЪРВО 

МЕЖДИННО ПЛАЩАНЕ Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни  системи и съоръжения в 

с. Васил Левски” да се четат така както са изписани: а именно:   
 

№ Вид СМР М-ка К-во 

  I.СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ     

    

18 Полагане на асфалтобетон - неплътна смес 6см т 3034,52 

19 Полагане на асфалтобетон - плътна смес 4см т 710,24 

 

ВЪПРОС № 3:Моля  посочете вида на пожарните хидранти - подземни или надземни?  

ОТГОВОР НА  ВЪПРОС № 3    Да се има предвид подземни хидранти . 

 

ВЪПРОС № 4  В Образец 19 – Декларация за запознаване  с обекта на поръчката е записано че посещението 

трябва да се извърши от   управител/изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на борд на 

директорите,  а в указанията  за участие т.6.2.1, б.”к” изисквате тя да бъде заверена от кмет или кметски 

наместник. Може ли огледа да се извърши от друго лице, упълномощено от ръководството на фирмата? 

                       О Б Щ И Н А     А Л Ф А Т А Р,            О Б Л А С Т    С И Л И С Т Р А 
 

              7570 гр. Алфатар,  ул.”Йордан Петров”№6 
 факс: /08673/ 2603, тел.:  /086/811610; 811611; 811612 e-mail: obshtina_alfatar@abv.bg 

                 

 
                            

 

 
 



ОТГОВОР НА  ВЪПРОС № 4 

Целта на тази декларация(Образец 19) –  е за запознаване  с обекта на поръчката от страна на  участника  

удостоверено от кмет или кметски наместник на целевите населени места –с.Васил Левски и с.Алеково община 

Алфатар. Както подробно проучване и се запозне с цялата техническа документация, приложения към нея и 

всякаква друга информация, свързана с инвестиционния проект. Редът и начина за извършване на огледа на обекта 

от участника  и подготовката на декларация(Образец 19)  са упоменати в   раздел ІІІ. „УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА” от документация по провеждане на процедурата с 

предмет : Избор на изпълнител на обществена поръчка за „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни 

системи и съоръжения в с. Алеково и с. Васил Левски, Община Алфатар“,т.6.ОФЕРТА,6.2Съдържание на офертата 

6.2.1.“Документи за подбор” – Плик №1,Буква .”К”  . 

Във връзка с участието на участника при огледа обекта следва да се придържате към обективността на 

легитимност на участника  съгласно законодателството в Република България  а именно:  

    Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника / подизпълнителя – юридическо лице  при 

огледа на обекта, проучване и се запознаване с цялата техническа документация и всякаква друга информация, 

свързана с инвестиционния проект - тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат 

право на това, съгласно документите му за регистрация. 

 

ВЪПРОС № 5: В Наредба № 2/ 31.07.2003г за въвеждане в експлоатация на строежи в Република България и 

минимални гаранционни срокове , за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти  

минималните гаранционни срокове са разпределени по видове работи. 

Моля за разяснение по какъв начин  да бъдат разпределени и записани предлаганите от участниците в процедурата  

гаранционни срокове за различните видове работа, за които както предложените така и минималните гаранционни 

срокове са несъпоставими като величини, а именно: 

        За преносни и разпределителни проводи(мрежи)и съоръжения към тях на техническата инфраструктура ( 

минимум 8 г.) 

        За възстановяване на асфалтова настилка (минимум 1г.,в този случай). 

Моля да дадете разяснение по каква методика (с каква тежест) ще  бъдат оценени предложените различни 

гаранционни срокове за отделните видове СМР. 

 ОТГОВОР НА  ВЪПРОС № 5 

 Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите е неразделна част от документацията за участие . 

 В т.3.1 са записана  показатели с тяхната относителна тежест,  в т.ч и показателя „Срок на гаранционната 

отговорноста именно: 

Г.). Срок на гаранционната отговорност ( в месеци) – (К4) –  20 т.; 

Оценката по този показател е максимално 20 (двадесет) точки  

Забележка:Предложеният срок на гаранционната отговорност следва да отговаря  на Наредба №2 от 31.07.2003 

година за въвеждане в експлоатация на строежите в Р. България и минималните гаранционни срокове за изпълнени 

СМР, съоръжения и строителни обекти, да е обвързан  с техническата документация  съгласно  - Техническото 

предложение( Техническа оферта  – образец  ) 

В т.3.2 б.”Г” е написан  начина на оценка на този показател а именно: 

Г.) Срок на гаранционната отговорност (в месеци) – (К4) –  20 т.; 

Оценката по този показател е максимално 20 (двадесет) точки и се определя по следната формула: 

                         ГО участн.(мес.) 

К4=                                              х 20 

                           ГО макс.(мес) 

Където:  

ГО участн.(мес) е предложението на оценявания участник по критерий „Срок на гаранционната отговорност в месеци“, 

ГО макс.(мес) е най-високото предложение по същия критерий. 

Под ГО участн.(мес) да се има предвид , гаранционната отговорност в месеци за Основната дейност  от 

строително-монтажните работи  на инвестиционен обект: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни 

системи и съоръжения в с. Алеково и с. Васил Левски, Община Алфатар“., при спазване на минимални 

гаранционни срокове  на съпътстващи дейности  и работи   съгласно  Наредба № 2/ 31.07.2003г. на МРРБ. 

При установено несъответствие, на предложените  минимални гаранционни срокове  на съпътстващи 

дейности  и работи    и на същите съгласно  Наредба № 2/ 31.07.2003г. на МРРБ. участникът получава 0 точки по 

този показател.  

Допълнителен гаранционен срок над минималния  следва да се представи в оригинал  сертификати за 

вложените материали, както и гаранции от производителя доказващи предложения срок 

 

С уважение, 
Кмет на  община Алфатар ………………………… 

                                                 /Йорданка Узунска  / 

 

Изготвил: 

   Иван Енчев – Директор  Дирекция „СА 



 

 

Изх.№755/19.03.2012г. 
 

 

 

                     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,               
    
   В посочения срок в чл.29, ал.1. от ЗОП е постъпило искане-( писмо вх.№ 747/16.03.2012г.) от кандидат закупил 

документация за участие за разяснения по документацията за участие  . 

    На основание  чл.29 ал.3 и във връзка с чл.29, ал.1. от ЗОП, Община Алфатар Ви изпращаме следните 

отговори/разяснения  както следва: 

ВЪПРОС № 1 : В  обявлението т.ІІІ.2.2)Икономически и финансови възможности:Минимални изисквания, 

т.1.2.Участникът да има изпълнен минимален обем строително-монтажни работи с предмет, сходен с предмета на 

поръчката през последните 3 финансово приключени години, в размер на не по-малко от 6 000 000(шест милиона ) 

лева без включен ДДС. 

Какви обекти ще приеме Възложителя за подобни – водопроводи, канализации, смесени(водопроводи и 

канализации) ? 

ОТГОВОР НА  ВЪПРОС № 1    

Възложителя –община Алфатар   ще приеме Участникът да има изпълнен минимален обем строително-монтажни 

работи с предмет, сходен с предмета на поръчката ( канализации, или смесени”водопроводи и канализации”) 

през последните 3 финансово приключени години, в размер на не по-малко от 6 000 000(шест милиона ) лева без 

включен ДДС. 

  

ВЪПРОС № 2 В  обявлението т.ІІІ.2.3) Технически  възможности,т.3 Декларация за инженерно-технически екип 

на кандидата, които ще бъде ангажиран с изпълнението  на поръчката, придружен от заверени копия на трудови 

договори. 

Моля уточнете трябвали лица от инженерно-технически екип да са назначени на трудов договор с участника или се 

допуска да са на граждански договор? 

 

ОТГОВОР на  ВЪПРОС №2   
Съгласно,раздел ІІІ „Указания относно обекта, изискванията към участниците, офертите и  към процедурата”,  от 

Документацията за участие в за участие в процедурата с предмет на дейност  „,Избор на изпълнител за 

строителство по  инвестиционен  проект №19/321/00251 „ „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни 

системи и съоръжения в с. Алеково и с. В. Левски, община Алфатар” област Силистра по Програма за развитие на 

селските райони, подкрепена от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР Мярка 

321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони, 2.1.3 ”Технически изисквания” , 2.1.3.1, т.3 

от   „Минимални изисквания” и  т.2.1.3.2, т.3 от „Изискуеми документи и информация” и във връзка с чл.9,ал.1.т.4 

от Правилника за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя(обн.ДВ бр.65/207г.) , 

Участника разполага и  изготвя справка на инженерно-технически екип  ангажиран с изпълнението на поръчката, 

придружена от заверени от кандидата копия на трудовите договори на членовете на инженерно-техническия 

екип...... 

  

 

С уважение, 
Кмет на  община Алфатар ………………………… 

                                                 /Йорданка Узунска  / 

 

Изготвил: 

   Иван Енчев – Директор  Дирекция „СА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Изх.№821/21.03.2012г. 
 

 

 

                     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,               
    
   В посочения срок в чл.29, ал.1. от ЗОП е постъпило искане-( писмо вх.№ 804/20.03.2012г.) от кандидат закупил 

документация за участие за разяснения по документацията за участие  . 

    На основание  чл.29 ал.3 и във връзка с чл.29, ал.1. от ЗОП, Община Алфатар Ви изпращаме следните 

отговори/разяснения  както следва: 

 

Относно тръжна документация: 

 Относно точка 7.2 отТръжната документация за участие: 

При провеждане на настоящата обществена поръчка ще се проверя пълнотата на приложените документи и при 

наличие на несъответствие между изискваните и приложените документи (напр. Различие на лицето, закупило 

документация и лицето, подаващо оферта или изискване за посочване на срок в месеци, а срокът е посочен в дни) 

и/или липса на някои от тях, ще се стигне до незабавно отстраняване на съответния участник от процедурата.  
 

ВЪПРОС № 1 : Моля разяснете какво се има в предвид под: лицето, закупило документация и лицето, подаващо 

оферта  -физическо или юридическо? 

ОТГОВОР НА ВЪПРОС №1 Юридическите лица се представлява от физически лица. 

 

ВЪПРОС № 2 : Физическото лице, закупило и подаващо офертата едно и също ли трябва да бъде? 

ОТГОВОР НА ВЪПРОС№2 Има значение кое лице представлява юридическото  лице. 

 

ВЪПРОС № 3 В случай, че Участникът е Сдружение/Консорциум, то необходимо ли е всеки от членовете на 

Сдружение/Консорциум да е закупил тръжна документация или е достатъчно това да осъществи само един от 

членовете и ако Да, то трябва ли да е Водещия член на Сдружение/Консорциум?. 

   ОТГОВОР НА ВЪПРОС№3  Достатъчно е лицето да е закупило документация от името на Консорциума или 

водещия член или съдружник с изрично пълномощно. 

 

ВЪПРОС № 4 Ще бъдат ли зачетени референциите в заварено положение(вече издадени  през 2009г.,2010г. и 

2011г.), които отговарят на всички критерии по чл.51,ал.1,т.2 от ЗОП,но в него липсват данни, относно 

изискванията на настоящата тръжна документация – дължина, дати на започване и приключване на строителството 

и изходящ номер.? 

ОТГОВОР НА ВЪПРОС №4 Възложителя ще разгледа пълнотата на референциите съгласно изисквания  в 

обявлението   и  в документацията за участие в процедурата с предмет на дейност  „,Избор на изпълнител за 

строителство по  инвестиционен  проект №19/321/00251 „ „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни 

системи и съоръжения в с. Алеково и с. В. Левски, община Алфатар” област Силистра по Програма за развитие на 

селските райони, подкрепена от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР Мярка 

321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони 

 

 

 

 

С уважение, 
Кмет на  община Алфатар ………………………… 

                                                 /Йорданка Узунска  / 

 

Изготвил: 

   Иван Енчев – Директор  Дирекция „СА 

 


