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до
ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ 

В ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗОП

С предмет: "Реконструкция на водопровод и канализация по ул. „Трети март“ от о.т.88 
до КПС 1В, ул. „Черно море“ от о.т.103 до КПС 1В, ул. „Ропотамо“ от пресичане с ул. 
„Зунарита“ до ул. „Трети март“, КПС 1В и канализационен тласкател- гр. Приморско"

На основание чл. 33 ал. 2 от ЗОП, във връзка с искане за разяснение от заинтересовано 
лице, в законоустановения срок, Ви предоставяме следните разяснения:

Въпрос 1: На стр. 19 от Раздел IV ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ 
И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ, точка 5.3.1.3 Техническо предложение, от 
документацията за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Реконструкция на 
водопровод и канализация по ул. „Трети март“ от о.т.88 до КПС 1 В, ул. „Черно 
море“ от о.т.103 до КПС 1 В, ул. „Ропотамо“ от пресичане с ул. „Зунарита“ до ул. 
„Трети март“, КПС 1В и канализационен тласкател - гр. Приморско" е записано 
„ВАЖНО! Възложителя определя максимален срок за изпълнение 8 месеца.“ В 
Приложение № 3 „Техническо предложение“, е посочено, че Предложение за 
изпълнение на поръчката, съдържа в точка 3 „Срок за изпълнение на дейностите по 
строително-монтажни работи съгласно изискванията на ЗУТ и приложимата 
нормативна уредба,
техническата спецификация и количествените сметки: (словом ) месеца, 
считано от
подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на 
строителна линия и ниво на строежа - Приложение № 2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от 
Наредба 3/2003 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството до 
подписването на Протокол за установяване годността за ползване на строежа - 
Приложение № 16 към чл.7, ал.З, т.16 от Наредба №3/2003г. за съставяне на актове 
и протоколи по време на строителството. В Приложението отново е посочено като 
„ВАЖНО! Възложителят определя максимален срок за изпълнение 8 месеца. При 
изготвяне на своите предложения участниците следва задължително да се
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съобразят с така посоченият максимален срок за изпълнение на поръчката“. От 
друга страна в Проект на договор в раздел II СРОК НА ДОГОВОРА е записано: 
Чл.3.(1) Срока за изпълнение на дейностите по Договора възлиза на / /
календарни
дни, разделени както следва.
(2) Срока по чл. 3, ал.1 , започва да тече от датата на съставяне и подписване на 
Протокол Образец 2 и/или Образец 2а „откриване на строителна площадка и 
определяне на строителна линия и ниво на строежа“ по Наредба №3 от 31.07.2003г. 
за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и приключва със 
съставяне и подписване на Констативен акт обр.15 и Акт обр. 17 по Наредба №3 от 
31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
Трябва ли да се отрази в линейния график периода от подписването на акт образец 
№15 до подписването на акт образец №16, а също така възложителя ще предложи 
ли някакъв, срок в който може да се случи това, съответно ако не предложи ще се 
съобрази ли с определените от нас периоди?

Въпросът ни е:
Моля да поясните какъв е периода на изпълнение на СМР, кой е началния момент, 
от който започва да тече срока за изпълнение на СМР, съответно кога приключва. 

Въпросът ни е:
Моля да поясните максималния срок за изпълнение 8 месеца започва да тече от и 
подписване на Протокол Образец 2 и/или Образец 2а „откриване на строителна 
площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа“ по Наредба №3 от 
31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и 
приключва със съставяне и подписване на Констативен акт обр.15 и Акт обр. 17 
или от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне 
на строителна линия и ниво на строежа - Приложение № 2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от 
Наредба 3/2003 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството до 
подписването на Протокол за установяване годността за ползване на строежа - 
Приложение №16 към чл.7, ал.З, т.16 от Наредба №3/2003г. за съставяне на актове 
и протоколи по време на строителството.

Отговор: Съгласно Проект на Договора за изпълнение. Максималният срок от 8 
месеца започва да тече от започва да тече от и подписване на Протокол Образец 2 и/или 
Образец 2а „откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво 
на строежа“ по Наредба №3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството и приключва със съставяне и подписване на Констативен акт обр.15 и Акт 
обр. 17. В линейния график следва да се отрази периода от подписването на акт образец №15 
до подписването на акт образец №16, който период е съгласно НАРЕДБА № 2 ОТ 31 ЮЛИ 
2003 Г. ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
И  МИНИМАЛНИ ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИ СТРОИТЕЛНИ И  
МОНТАЖНИ РАБОТИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И  СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ

Въпрос 2; В приложение 6.1 КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА в РАЗХОДИ ЗА 
СМЕТКА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ОБЕКТ: Реконструкция на водопровод и 
канализация по ул."3-ти март" от от.88 до КПС 1В , ул." Черно море" от от. 103 до 
КПС 1В , ул. "Ропотамо" от пресичане с ул. "Зунарита " до ул. "3-ти март" , КПС 
1В и канализационен за позиция № 3 по ПСД ЧАСТ "ВОД" е посочена ед. мярка 
„м“ и количество 1,00.
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Въпросът ни е: Моля да потвърдите ед. мярка. Ед. мярка „м“ ли е и съответно количеството 1,00 м 
или е допусната техническа грешка и ед. мярка трябва да е „бр. ", а количеството съответно е за 
цялата ЧАСГВОД"?

Отговор: Потвърждаваме, че ед. м. е „бр“ и количеството съответно е за 
цялата Част „ ВОД“.

Д-р ДИМИ
Кмет на 01 ■СА'А

■
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