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Изх. № 70.00-231 

09.10.2018 г. 
 

 

                                                                        ДО ПОТЕНЦИАЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ 

                                                                        В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ  

                                                                        НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 
                                                                               „Реконструкция на водопроводната мрежа  

                                                                               на с. Вакарел, общ. Ихтиман” 

  

  

 

 

           Относно: Постъпило запитване за разяснения по Документацията за участие в 

обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Вакарел, общ. 

Ихтиман” 

 На основание чл. 33, ал. 2 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: 

 

         В КС има позиции: „Натоварване и транспорт на депо до 10.0 км на излишни земни 

маси”. Моля Възложителя да поясни: 

      Изкопните земни маси, ще се депонират ли или ще се извозват на площадка определена от 

общината? Има ли такса за депониране и какъв е нейния размер? 

Отговор № 1: 

 

Изкопните земни маси, ще се извозват на площадка определена от общината. Няма 

такса. 

 

Въпрос № 2: 

 

         В КС има позиции: „Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с d=10см, 

натоварване и транспорт на асфалтобетонови късове на депо до 10.0 км” и „Механизирано 

разкъртване на макадамова настилка с d=10см, натоварване и транспорт на макадам на депо 

до 10.0 км”. Моля Възложителя да поясни: 

        Получените отпадъци от разрушаването на настилки, ще се депонират ли или ще се 

извозват на площадка определена от общината? Има ли такса за депониране и какъв е нейния 

размер? 

Отговор № 2: 

 

         Получените отпадъци от разрушаването на настилки, ще се извозват на площадка 

определена от общината. Няма такса. 
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         Въпрос № 3: 

 

         В КС има позиции: „Превоз със самосвал на строителни отпадъци на 15 км.”.                     

Моля Възложителя да поясни: 

        Има ли такса за депониране на строителните отпадъци и какъв е нейния размер? 

Отговор № 3: 

 

         Няма такса за депониране на строителните отпадъци 

                 

 

 

 

 

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

          

          КАЛОЯН ИЛИЕВ 

           

 
Изготвил: ………………П*……………… 

Цв. Хаджийска 
Гл. специалист                             

 
 

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

 

                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                         

 

       

 


