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                                                               ДО ПОТЕНЦИАЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ 

                                                               ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  
                                                      ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: 

                                                                     Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и            

                             упражняване на авторски надзор при изпълнението  

                                                   му за обект: ”Изграждане на зала Арена Ихтиман” 

 

 

 

           Относно: Постъпило запитване за разяснения по Документацията за участие в 

обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и 

упражняване на авторски надзор при изпълнението му за обект: ”Изграждане на зала 

Арена Ихтиман”. 

           На основание чл. 180, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Кметът на Община 

Ихтиман, в качеството си на Възложител по процедурата, предоставя на вниманието на 

потенциалните Участници следните разяснения: 

 

               Въпрос 1: Допуска ли се участник да предлага по негова преценка допълнителни 

проектни части, извън описаните в Документацията за участие, с цел повишаване на качеството 

на проекта? 

 

             Въпрос 2: В Техническото планово задание има зададена проектна част "Част 

ГЕОДЕЗИЧЕСКА и ТРАНСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОННО РЕШЕНИЕ". При подробно 

разглеждане на изискванията към тази част се установява, че дейностите в тази част са от 

компетенциите на повече от един проектант и съответно не могат да бъдат изготвени само от 

пректант по част Геодезия. Например "Да се изготвят вертикална планировка на проектното 

решение, както и трасировачен план." и "Да се представи организация на движение" - двете 

дейности се изпълняват от проектант по част Геодезия и по част Пътна и организация на 

движението. Моля да уточните проектант с каква квалификация ще удовлетвори техническото 

задание и ще се приеме като проектант по част "Част ГЕОДЕЗИЧЕСКА и ТРАНСПОРТНО-

КОМУНИКАЦИОННО РЕШЕНИЕ" 

 

           Въпрос 3: Името на обществената поръчка е "Избор на изпълнител за изготвяне на 

технически проект и упражняване на авторски надзор при изпълнението му за обект: 

”Изграждане на зала Арена Ихтиман”", а в документацията Техническото планово задание е за 

"ИЗГОТВЯНЕ на ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ за РАБОТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН 

ПРОЕКТ".  

При подготовка на техническото предложение трябва да се отчете проектите по всички части в 

коя проектна фаза трябва да се изготвят, за да удовлетворят обществената поръчка - технически 

проект или работен проект?  

 

 

 

 



 

 

 Отговор  1: 

 

 Участникът следва да предвиди в предложението си комплект проектна документация в 

необходимия за издаване на Разрешение за строеж обем. 

 

Отговор  2: 

 

 Участникът следва да предвиди в предложението си комплект проектна документация в 

необходимия за издаване на Разрешение за строеж обем. 

 

Отговор  3: 

 

 Участникът следва да предвиди в техническото си предложение изготвяне на Технически 

проект. 

 

 

 

 

 

                     КМЕТ НА ОБЩИНА ИХТИМАН:……………П*…………….. 

          

          КАЛОЯН ИЛИЕВ 

           

 

Изготвил: ………П*…………….. 

Цв. Хаджийска 

 

                                        * Заличени данни, на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД. 

 


