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Изх. № 91.00 - 15 

06.03.2019 г. 
 

 

                                                               ДО ПОТЕНЦИАЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ 

                                                               ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  
                                                      ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: 

                                                       „Реконструкция и рехабилитация на съществуваща                        

 водоснабдителна  мрежа в гр. Ихтиман, 

                                        община Ихтиман – Етапно строителство“. 
 

 

 

 

           Относно: Постъпило запитване за разяснения по Документацията за участие в 

обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на съществуваща 

водоснабдителна  мрежа в гр. Ихтиман, община Ихтиман – Етапно строителство“. 

           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: 

 

На адреса на профила на купувача в образци липсва образец № 1 - „Опис на 

представените документи”. Моля, да бъде посочен такъв.  

 

 Отговор № 1: 

 

 Възложителя е предоставил  образец № 1 „Опис на представените документи” в  профила  

на  купувача на Община Ихтиман на ел. адрес - http://www.ihtiman-

obshtina.com/index.php?pg=93&objtype=6&sortfield=issuedate%20desc&sortlink=issuedate%20desc&obj_id=856. 

 

Въпрос № 2: 

 

На адреса на профила на купувача все още не е качен технически проект. В 

документацията е уточнено следното: „…Подробно описание на всички предвидени дейности 

се съдържа в приложената към документацията техническа спецификация и Технически 

проект…” 

За съставяне на Строителна програма за организация и изпълнение на обекта – 

Приложение № 1 към ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА е необходимо да 

се запознаем и с техническия проект. 

 

 Отговор № 2: 

 

          Възложителят уточнява и обръща внимание, че поради големия обем на информацията, 

съдържаща се в Техническата документация (техническият проект по всички части), са 

възникнали технически затруднения при прикачването му в Профила на купувача. В 

документацията, Възложителят е посочил, че има готовност да предостави безплатно на всяко 

заинтересовано лице, което поиска въпросната информация на диск. За заявяване на искане за 

http://www.ihtiman-obshtina.com/index.php?pg=93&objtype=6&sortfield=issuedate%20desc&sortlink=issuedate%20desc&obj_id=856
http://www.ihtiman-obshtina.com/index.php?pg=93&objtype=6&sortfield=issuedate%20desc&sortlink=issuedate%20desc&obj_id=856
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предоставяне на диск с техническата документация по поръчката, заинтересованите лица могат 

да се обръщат към лицето за контакти на посочените в Обявлението за поръчка телефони, факс 

и адрес. 

 

 

 Въпрос № 3: 

 

Във връзка с: „Участниците следва да са реализирали минимален оборот от строително-

монтажни работи, изчислен на база годишни обороти за последните три приключили 

финансови години” – в обявлението: т. ІІІ.1.2. „Данните за оборота трябва да обхващат 

последните три приключили финансови години…” – моля, да посочите за кои години да се 

представят данни за оборота, тъй като за 2018 г. данните все още не са публикувани, което 

предполага да се посочат обороти за 2015 г., 2016 г. и 2017 г.? 

 

 Отговор № 3: 

 

 Годините за които следва да се представят данни за оборота са 2016 г., 2017 г. и 2018 г. 

   

Въпрос № 4: 

 

Във връзка с изисквания от документацията „Всяка оферта, за да отговаря на 

изискванията, трябва да бъде подадена съобразно приложените образци (чрез попълване на 

определените за това места), като общият документ остане непроменен. Не се приемат каквито 

и да е промени, направени чрез отстраняване на детайли и/или вписване на други; вписвания 

между редовете, изтривания или корекции на образците. Ако са извършени такива 

несъгласувани промени в документацията за участие и Образците на офертата, офертата става 

невалидна.” – Образец № 1 е опис на документи. Моля, да поясните може ли да впишем всички 

документи, които прилагаме към офертата, включително и опис на електронните носители на 

необходимите за това места? 

 

 Отговор № 4: 

 

 Възложителя пояснява, че в образец № 1 участниците могат да впишат всички документи, 

които прилагат към офертата си, включително и опис на електронните носители на 

необходимите за това места. 

 

 

Въпрос № 5: 

 

Има разминаване в КСС-образец 9а и клоновете посочени в обявлението. Моля, да 

посочите/уточните кои клонове са към етап 1 и кои към етап 2 в образец 9а и къде е отразен 

участъка ул. „Паисий Хилендарски” /о.т.179 до о.т..689./ 

 

 Отговор № 5: 

 

Възложителя уточнява, че в образец 9а към етап 1 са включени следните участъци: ул. 

“Самуил” / ос.т. 338 до ос.т. 155 /, ул. „арх. Генадий Ихтимански” / ос.т. 155 до ос.т. 152 /, ул. 

„Кирил и Методий” / ос.т. 152 до ос.т. 210 /, ул. „Стипон” / ос.т. 27 до ос.т. 196 /. 
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Към етап 2: ул. “Ал. Стамболийски” / околовръстен път до ос.т. 357 /, ул. „Трети март” / 

ос.т.336 до ос.т.348 /, ул. „Пенчо Славейков” / ос.т. 186 до ос.т. 138 /, ул. Патриарх Евтимий” / 

ос.т. 138 до ос.т.115 /, ул. „Сан Стефано” / кръст. ул. „Пенчо Славейков” до ос.т. 179 /, ул. 

„Паисий Хилендарски „ / ос.т. 179 до ос.т. 689 /. В образец 9а участъка ул. „Паисий 

Хилендарски „ / ос.т. 179 до ос.т. 689 / е отразен като ул. „Отец Паисий“.  

 

 

 

 

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

                                                                                  ДАНИЕЛА МИТЕВА  

                                                                                   Зам. Кмет на Община Ихтиман  

                                                                                    /съгласно Заповед № 248 /05.03.2019 г./  

           

 

Изготвил: ………П*…………….. 

Цв. Хаджийска 

 

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

 


