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Открита процедура за възлагане на оошествена поръчка за :
Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект: „Изграждане и
рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в селата Боздуганово, Коларова и
Знаменосец, Община Раднево - Етан 1 Рехабилитация" по Договор N24/321/01342 от 27.11.2012 година,
между Държавен фонд „Земеделие" и Община Раднево, Област Стара Загора за безвъзмездна финансова
помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението икономиката в селските райони" от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г "
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Община Раднево
обл. Стара Загора

ъ.

До
Всички заинтересовани лица
в обществена поръчка с предмет:
„Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект:
„Изграждане и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в селата
Боздуганово, Коларово и Знаменосец, Община Раднево - Етап 1 Рехабилитация" по Договор
N 24/321/01342 от 27.11.2012 година, между Държавен фонд „Земеделие" и Община
Раднево, Област Стара Загора за безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни
услуги за населението икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2007 - 201 Зг."
Относно: Постъпило запитване, заведено в деловодството на Община Раднево с вх. № 26001028 от 24.07.2014г.
№ 1 На въпрос: В с. Знаменосец в КСС за клон 15-2 в част «Сградни отклонение 8бр.» има
позиция «Монтаж на тръби PEHD 0 32 SDR17 PN 10 на челен зав. в открит изкоп" - 3,74мл,
след нея „Доставка и превоз на тръби PEHD 0 32 SDR17 PN 10" - 0,89мл. Количеството на
доставката не трябва ли да бъде равно на количеството тръби, които ще се монтират. При
положение, че броя нат на СВО-тата е 8, дължината от 3,74мл. Достатъчна ли е за
обезпечаване на този брой СВО-та?
Отговор: Да се счита както е по КС.
№ 2 На въпрос: В с. Знаменосец в КСС за клон 16-1 има позиция „Механизирано разваляне
на асф.настилка с деб. 20см." - 0,36 с дименсия ЮОмЗ. След нея има „Натоварване
строителни отпадъци на камион" - 0,3 6мЗ. и „Превоз на строителни отпадъци на депо" 0,36м3. Не трябва ли натоварването и превоза на строителните отпадъци да бъде с
количество ЗбмЗ?
В КСС за клон 16-4 е същата ситуация, като количеството е 0,41 с дименсия ЮОмЗ, а
натоварването и превоза 0,41мЗ?
Отговор: Да се счита както е по КС.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Програмата за развитие на
селските райони 2007-2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община
Раднево и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Държавен
фонд Земеделие - Разплащателна агенция
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Открита процедура за възлагане на ооществена поръчка за :
Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект: „Изграждане и
рехабилитация па водоснабдителни системи и съоръжения в селата Боздуганово, Коларово и
Знаменосец, Община Раднево - Етап 1 Рехабилитация" по Договор N24/321/01342 от 27.11.2012 година,
между Държавен фонд „Земеделие" и Община Раднево, Област Стара Загора за безвъзмездна финансова
помощ по мярка 321 ,. Основни услуги за населението икономиката в селските райони " от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г "

№ 3 На въпрос: В образеца на линейния график - Образец № 15 фигурира графа
„Количество ч.д.", посочените числа в нея до кой знак да бъдат закръглени?
Отговор: До вторият знак след десетичната запетая.
№ 4 На въпрос: По типов напречен профилна с. Знаменосец е предвидена тротоарна
настилка за участъците с такава, като се предвижда тя да е с дебелина 4см. В КС никъде
няма предвидена такава позиция, освен разваляне и възстановяване на тротоарни бордюри?
Отговор: Да се спазва заложеното в КС.
№ 5 На въпрос: В междинните плащания във файл ,,4-kniga_Ukazaniia_za_uchastie" за
„Рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с. Боздуганово, Община
Раднево" - окончателно плащане" клон № 26е включен два пъти, а пък клон 36 е пропуснат.
Следва ли клон 26 да бъде коригиран на клон 36?
Отговор: допусната е техническа грешка при изписване на клоновете. По КС е предвидено
изпълнение на клон 36. Участниците трябва да считат за окончателно плащане на
„Рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с. Боздуганово", вместо
втория надпис „клон 26", а „клон 36".
№ 6 На въпрос: В с. Боздуганово в КСС за Главен клон III в позиция „Доставка и монтаж на
тръби ПЕПВ ф 160/9,1 мм - 0,6Мра" е предвидено 312мм, а по монтажен план тръбите с
диаметър ф125 са с дължина 437,67м. В тези 312м. не се предвижда участък 59-4, който
също е ф125?
Отговор: В обществената поръчка следва да се има предвид дължината от 312м. (където има
съществуваща за подмяна водопроводна мрежа), заложена в КСС, независимо от общата
дължина на надлъжния профил по одобреното общо идейно решение на вътрешната мрежа
на селото.
№ 7 На въпрос: Възложителят ще приеме ли линейният график да бъде изготвен на MS
Projekt като бъдат спазени информацията и реквизитите от образеца и като отговаря на
изискванията, посочени в раздел VI „Оферта и изисквания към съдържанието на офертата"?
Отговор: Да.
№ 8 На въпрос: В подобект: „Изграждане и рехабилитация на водоснабдителна система и
съоръжения на с. Знаменосец":

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Програмата за развитие на
селските райони 2007-2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община
Раднево и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Държавен
фонд Земеделие - Разплащателна агенция
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Открита процедура за възлагане на ооществена поръчка за :
Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект: „Изграждане и
рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в селата Боздуганово, Коларово и
Знаменосец, Община Раднево - Етап 1 Рехабилитация" по Договор N 24/321/01342 от 27.11.2012 година,
между Държавен фонд „ Земеделие" и Община Раднево, Област Стара Загора за безвъзмездна финансова
помощ по мярка 321 „ Основни услуги за населението икономиката в селските райони " от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г "

- за клон 19 по КСС е дадена дължина 81м., а е предвиен монтаж на тръби с дължина
109,45м. В монтажната схема е дадена друга дължина. Моля, да поясните коя да бъде
считана за коректна;
- в краищата на горепосочените клонове вместо тапа-глух фланец в монтажната схема е
предвиден свободен фланец, т.е. няма фасонна част, която да запушва тръбата;
- за клон 14-2 част „Монтажни работи" доставката на тръбите не съответства на тази за
монтаж, както и на детекторна и сигнална лента. Моля да потвърдите, че количеството на
доставката е равно на това полагане, което в случая е 145м.
Отговор:
~ За клон 19 по КСС е дадена дължина 81 м. Коректната дължина е 81,00м /осемдесет и един
метра/.
- В краищата на второстепенните клонове са предвидени свободни фланци вместо тапа-глух
фланец. Вместо свободни фланци да се остойностяват като тапа-глух фланец.
~ За клон 14- 2 коректната дължина е 145,00м. Монтажа, доставката и полагането на
сигнална и детекторна ленти са д дължина 145,00 м. Доставката е записана погрешно
1475,00 м вместо 145,00м.
№ 9 На въпрос: Нужно ли е към всички позиции съгласно КСС да се прилагат анализи за
единични цени ведно с повтарящите се или може да се приложат само неповтаряемите?
Отговор: Участниците могат да приложат към всички позиции в КСС анализи на
единичните цени или да приложат по веднъж изготвени анализи за единичните цени от
позициите в КСС, като в самото КСС посочат срещу всяка позиция кой анализ се отнася (№;
шифър).
№ 10 На въпрос: Има несъответствие между изискванията/стандартите за пожарните
хидратанти между общата записка за селата и количествените сметки. Моля да уточните
дали хидратантите са подземни или надземни?
Отговор: Пожарните хидранти са предвидени да се изпълнят като надземни съгласно
Наредба № 1з-1971 от 2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на
безопасност при пожар. По одобреното КСС са 35 бр. и това е коректната бройка.

Кмет на Община Раднево:
(д-р Юлиан Илчев)

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Програмата за развитие на
селските райони 2007-2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община
Раднево и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Държавен
фонд Земеделие - Разплащателна агенция
3/3

