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ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 
В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗОП

С предмет: "Реконструкция на водопровод и каналтаиия по у л . ..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 канализаиионен 
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: В предоставените количествени сметки (КС №7- подобект:
Канализационни мрежа- Канал по ул. “черно море”, КС №9- подобект: Канализационни 
мрежа- канал по ул. “3-ти март”, КС №11- Подобект: Канализационни мрежа- Канал по ул. 
“Ропотамо”), относно позициите за остойностяване на ревизионни шахти е посочено:_____
1 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РШ от И ЧУГУНЕН КАПАК DN600 С 

ДЪЛБОЧИНА ДО 2,5 М, DN1000
2 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РШ от сглобяеми елементи ф 1000 И ЧУГУНЕН 

КАПАК DN600 С ДЪЛБОЧИНА ДО 3,0 М, DN1000
3 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РШ от сглобяеми елементи ф 1000 И ЧУГУНЕН 

КАПАК DN600 С ДЪЛБОЧИНА ДО 3,5 М, DN1000
От друга страна в Техническата спецификация (стр. 6 т. 1.9. ревизионни шахти), в 

обяснителната записка по част ВиК (т. III- 2.4. Ревизионни шахти) и в обяснителната 
записка по част ПБЗ (стр. 4- Ревизионни шахти) е посочено, че ревизионните шахти ще се 
изграждат от сглобяеми елементи фЮОО с чугунени капаци за клас на натоварване D400. 
В обяснителната записка по част Пожарна безопасност (стр. 5- т. III. 2.3. Ревизионни 
шахти) е записано: „...повечето от РШ ще се изпълнят от РР DN 1000, а малка част от тях 
от готови сглобяеми стоманобетонови елементи ф 1000 с чугунени капаци за клас на 
натоварване D400.

Какъв е вида на материала на готовите сглобяеми елементи /стоманобетон или РР/?

Отговор 1: Материалът на готовите сглобяеми елементи е стоманобетон. Не се 
предвижда изграждане на РШ от готови сглобяеми елементи от РР.

Въпрос 2: В предоставените количествени сметки - Приложение 6.1 относно 
позициите за извозване на строителните отпадъци, земни и скални маси е посочено, че 
депото е на 5 км:
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- „ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО ДО 5 КМ“;
- „ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА ДЕПО ДО 5 КМ“;
- ПРЕВОЗ СКАЛНИ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ НА ДЕПО ДО 5 КМ“;
В КС №16- Подобект: Канализационна помпена станция- Водомерна шахта е записано, 

че извозването е на 3 км- „Превоз земни почви на 3 км със самосвал“.
В проекта по част ПУСО на стр. 16 е посочено, че: „Излишните изкопани земни маси 

общо 4 29,45 m3 в случая ще се извозят до Юкм. На депо за оползотворяване по 
направление дадено от община Приморско“.

Въпросите са:
- На колко километра от обекта ще се извозват земните маси, скалните маси и 

строителните отпадъци?
- Участникът трябва ли в единичната анализна цена да калкулира такса депо и ако 

отговорът е положителен каква е стойността на такса депо- лв/мЗ?
Отговор 2:

- При посочване на разстоянието до депо за депониране на земни и скални маси, 
както и на строителни отпадъци е допусната техническа грешка. Земните маси, 
скалните маси и строителните отпадъци от обекта ще се извозват на депо, 
намиращо се на 3 км от обекта.

- Съгласно разрешение №42/10.10.2016г. за третиране на земни маси и отпадъци 
обектът е освободен от такси за депониране на земни маси, скални маси и 
строителни отпадъци

Въпрос 3: Във връзка с изискването на Възложителя -  буква в) „Участникът трябва да е 
постигнал положително съотношение между активи и пасиви по Коефициент на обща 
ликвидност (Кол)?“, както и допълнителното разяснение „При участие на обединения, 
които не са юридически лица, съответствието с критериите по буква в) се доказва от 
участниците в обединението, съобразно разпределението на участието на лицата при 
изпълнение на строителството, предвидено в договора за създаване на обединението“, 
моля, Възложителят да разясни:

1. Трябва ли да се представи Коефициент на обща ликвидност (Кол) общо за 
обединението?

2. Как трябва да се изчисли общия (Кол)?
3. Трябва ли всички участници в обединението да имат Коефициент на обща 

ликвидност (Кол) не по -  малко от 1,5?

О т г о в о р  3 :

Д-Р ДИМИТЪР ГЕРМАНО
Кмет на Община Приморско


