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93-ОП18-57(5)/31.08.2018 г.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 33, ал. 4 от Закона за обществените поръчки и във връзка с
постъпили запитвания, предлагаме на Вашето внимание следните разяснения, относно
открита процедура за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на улици
от градската улична мрежа, разположени на територията на ж.к. „Възраждане“, гр.
Бургас, обособени в позиции както следва:
ОП 1: „Реконструкция на ул. „Васил Левски“ от о.т. 439 до о.т. 437, ул. „Цар
Самуил“ от о.т. 409 до о.т. 367 и от о.т. 413 до о.т. 410, ул. „Македония“ от о.т. 415 до о.т.
352, ул. „Пробуда“ от о.т. 422 до о.т. 351, ул. „Ивайло“ от о.т. 407 до о.т. 418 и от о.т. 432
до о.т. 512, ул. „Любен Каравелов“ от о.т. 426 до о.т. 428, гр. Бургас“;
ОП 2: „Реконструкция на ул. „Христо Фотев“ от о.т. 368 до о.т. 361, ул. „Цар
Самуил“ от о.т. 367 до о.т. 362, ул. „Македония“ от о.т. 352 до о.т. 356, ул. „Пробуда“ от
о.т. 351 до о.т. 348, ул. „Любен Каравелов“ от о.т. 1 до о.т. 345 , ул. „Васил Левски“ от
о.т. 2 до о.т. 344, ул. „Патриарх Евтимий“ от о.т. 370 до о.т. 343, ул. „Шейново“ от о.т.
359 до о.т. 342, гр. Бургас“, открита с Решение № 2073/23.07.2018 г., с уникален номер в
Регистъра по обществените поръчки 00797-2018-0028, вписана в Официален вестник на
Европейския съюз под № 2018/S 144-328470 от 28.07.2018 г.
 Относно Обособена позиция № 1:
ВЪПРОС № 1: На стр. 22 от Документацията за обществената поръчка т. е) План за
осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на
скрити дефекти е записано:
„.Планираните методи, характеристики и периодичност да бъдат обвързани с
осигуряването на нормално функциониране и експлоатация на обекта (надеждност на
водоснабдяването, безопасност в санитарно отношение, изправност на оборудването и
инсталациите, загуби на вода), както и предпоставки за появата на дефекти с цел ранна
диагностика на проблеми, свързани е функционирането на обекта“.
Моля, пояснете какво следва да се включи като надеждност на водоснабдяването и
загуби на вода?
ОТГОВОР № 1: С Решение № 2198/13.08.2018 г. за одобряване на обявление за
изменение или допълнителна информация, е извършена промяна в настоящата
документация, както следва:
ВМЕСТО:
- Надеждност на водоснабдяването на съответните консуматори с необходимото
количество и качество на водата, в съответствие с изготвения технически проект.
- Безопасно в санитарно отношение функциониране на мрежата и съоръженията.
- Непрекъснато функциониране на оборудването и инсталациите.
- Минимални загуби на вода и температура.
ДА СЕ ЧЕТЕ:
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- Ненарушена цялост и устойчивост на настилките;
- Устойчиво функциониране на уличното осветление, мрежи и инсталации;
- Ненарушена цялост, устойчивост и безопасност на елементите на градско
обзавеждане;
- Ненарушена цялост, устойчивост и безопасност на детски съоръжения.
Променената и одобрена Документация за обществената поръчка е публикувана в
профила на купувача, към електронното досие на процедурата от датата на публикуване на
Решението за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация в ОВ на
ЕС, а именно: 17.08.2018 г.
 Относно Обособена позиция № 2:
ВЪПРОС № 2: В Приложение № 3.2. – Техническо описание на материалите и
оборудването, които ще бъдат доставени и монтирани за ОП 2 „Реконструкция на ул. „Христо
Фотев“ от о.т. 368 до о.т. 361, ул. „Цар Самуил“ от о.т. 367 до о.т. 362, ул. „Македония“ от о.т.
352 до о.т. 356, ул. „Пробуда“ от о.т. 351 до о.т. 348, ул. „Любен Каравелов“ от о.т. 1 до о.т.
345 , ул. „Васил Левски“ от о.т. 2 до о.т. 344, ул. „Патриарх Евтимий“ от о.т. 370 до о.т. 343,
ул. „Шейново“ от о.т. 359 до о.т. 342, гр. Бургас“ са изброени и материали, които не
присъстват в приложените за остойностяване Количествени сметки.
Моля, Възложителят да уточни, кои позиции от таблицата следва да се попълнят и кои
не?
ОТГОВОР № 2: Позициите, изброени по-долу следва да не се вземат под
внимание и съответно да не се попълва информация за същите:
19. Пожарен хидрант (комплект) – надземен, с два присъединителни щорца
20. Тръби от PEHD Ø90
28. Модулни стоманобетонни кашпи – без елементи за сядане – по архитектурен
детайл и спецификация – модул С1
29. Модулни стоманобетонни кашпи – с елементи за сядане – по архитектурен
детайл и спецификация – модул А
30. Модулни стоманобетонни кашпи – с елементи за сядане – по архитектурен
детайл и спецификация – модул Б
31. Модулни стоманобетонни кашпи – с елементи за сядане – по архитектурен
детайл и спецификация – модул С1.
ВЪПРОС № 3: Моля, Възложителят да уточни, кое е одобреното депо за извозване на
излишни земни маси и строителни отпадъци, на какво разстояние от обекта се намира и каква
е таксата за депониране на земни маси и строителни отпадъци за конкретната обществена
поръчка?
ОТГОВОР № 3: На територията на Община Бургас са разположени два броя депа
за съхранение на излишни земни и скални маси, находящи се, както следва:
- Регионално депо „Братово – запад“ за битови и строителни отпадъци, с адрес: с.
Полски извор, община Камено, на разстояние 17 км от обекта;
- Депо за строителни отпадъци в к-с „Меден рудник“, гр. Бургас до „Mr.
Bricolage“, на разстояние 6 км от обекта.
При депониране на строителните отпадъци, излишни земни и скални маси се
заплаща такса за направление, извозване и депониране на кубик извозен материал,
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съгласно НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ
ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС, приета с
решение на Общински съвет – Бургас.
Заинтересованите лица могат да се запознаят със съдържанието на наредбата,
като
посетят
следния
интернет
адрес:
https://burgascouncil.org/Naredbi-ipravilnici/Deystvashchi-normativni-aktove/2971.
ВЪПРОС № 4: В Раздел V: Указания за подготовка на офертата и изисквания за
всички обособени позиции от Документация за обществената поръчка е посочено, че към
Техническото предложение, по преценка на всеки участник и при наличие за основания за
това се представя Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП – Приложение №
3.3. В приложенията за попълване, неразделна част от документацията за поръчката, същата е
описана като Положение № 3.1.
Със същия номер е описан и Списъкът с подробно Техническо описание на
материалите и оборудването, които ще бъдат доставени и монтирани за Обособена позиция №
1 – Приложение № 3.1., също част от Техническото предложение.
Моля, Възложителят да уточни, поредния номер на Декларацията за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП.
ОТГОВОР № 4: Образецът на Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1
от ЗОП, приложен към Документацията за обществена поръчка е с пореден номер № 3.3.
Забележка: Настоящият отговор на запитване и разяснение е неразделна част от
документацията за провеждане на обществената поръчка.
ИНЖ. ЧАНКА КОРАЛСКА
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ ПРИ ОБЩИНА БУРГАС
(дл. лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгл. Заповед № 1190/04.05.2016 г.)
Вярно с оригинала, подписан на хартия!
Подписите са заличени на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД!
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