
 

ОБЩИНА ИХТИМАН 

 

 2050 гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 123 
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     ДО: ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

 

ОТНОСНО: Постъпило запитване във връзка с провеждането на публично състезание за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт, рехабилитация и 

реконструкция на общинска пътна и улична мрежа в община Ихтиман“, 

 

РАЗЯСНЕНИЕ 

      ОТ: Община Ихтиман с правно основание по чл. 33, ал.2 от ЗОП, във връзка с отправено 

запитване.  

 

      УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

На основание чл. 33, ал.2 от ЗОП. Ви предоставяме следните разяснения по постъпили 

въпроси, във връзка с публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Основен ремонт, рехабилитация и реконструкция на общинска пътна и улична мрежа 

в община Ихтиман“ 

 

Въпрос № 1: 

            Къде Възложителят предвижда да се депонират строителните отпадъци и излишни 

земни маси? Има ли такси и в какъв размер са те? Какво е транспортното разстояние до 

съответните депа?   

Отговор на въпрос 1: 

Строителните отпадъци и излишни земни маси следва да се депонират на общински 

терени на разстояние до 20 км. без такса. 

 

Въпрос № 2: 

            В позициите от образеца на ценовото предложение няма депониране на земни маси и 

строителни отпадъци. Трябва ли да се включи таксата за депониране за отпадъците и ако да 

към коя позиция?   

Отговор на въпрос 2: 

В образеца на ценовото предложение не следва да се включва такса за депониране 

на отпадъците. 

Въпрос № 3: 

            В образеца на ценовото предложение има следната позиция: 

12 Доставка и полагане на бордюри 70/30/15             М 

    



           Това е нестандартно изделие и фирмите доставчици на бордюри не могат да ни 

оферират такъв елемент. Да не би Възложителят да е имал предвид бордюр с други размери? 

Отговор на въпрос 3: 

Бордюрите, които ще се доставят и полагат трябва да са с размери: 50/16/8 

 

 

 

Възложител: …………П*…………… 

Кмет на община Ихтиман 

Калоян Илиев 

 

* Заличени данни на основание чл. 37 от ЗОП. 
 


