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ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА 

Изх.№885/27.08.2015 г. 
 

ДО  

УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ЧЛ.14, АЛ.4, Т .1 

 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: Избор на изпълнител на СМР за 
 първи подетап  „Водопровод от каптаж „Въртопа” до 

 съществуваща шахта въздушник №5” от подобект 
 „Актуализация на външен водопровод за 
 водоснабдяване на гр.Копривщица от водохващане 

 „Въртопа” до връх 68 – II етап” на обект 
 „Реконструкция на външен водопровод за 

 водоснабдяване на гр.Копривщица от водохващане 
 „Въртопа” до съществуващ водоем V=500  m3”  

 
 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

  

 В отговор на запитване, получено в община Копривщица на 26.08.2015 

г. относно обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на СМР за 

първи подетап  „Водопровод от каптаж „Въртопа” до съществуваща шахта 

въздушник №5” от подобект „Актуализация на външен водопровод за 

водоснабдяване на гр.Копривщица от водохващане „Въртопа” до връх 68 – II 

етап” на обект „Реконструкция на външен водопровод за водоснабдяване на 

гр.Копривщица от водохващане „Въртопа” до съществуващ водоем V=500 

m3”, на основание чл. 101б, ал.6 от Закона за обществените поръчки 

предоставяме следните разяснения: 

 
Въпрос №1: В публичната покана и документацията за участие 

възложителят е поставил изискане участникът да е изпълнил през 
последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, 

строителство поне на един обект, което е еднакво или сходно с предмета на 
поръчката. Под „сходни  с предмета на поръчката” следва да се разбират 
дейности, свързани с изпълнение на строително-монтажни работи по 

изграждане и/или реконструкция/рехабилитация/ремонт на ВиК системи. Ще 
бъдат ли приети като сходни обекти, при които е извършено СМР по 

изграждане и/или реконструкция/рехабилитация/ремонт само на 
водопроводна мрежа или само на канализационна мрежа.                            
 

Разяснение №1: С оглед спецификата на обекта, като „сходни  с 
предмета на поръчката” СМР по изграждане и/или 

реконструкция/рехабилитация/ремонт само на водопроводна мрежа ще бъдат 
приети. СМР по изграждане и/или еконструкция/рехабилитация/ремонт само 

на канализационна мрежа няма да бъдат приети.  
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Въпрос №2: Моля да ни изпратите по електронната поща проектите 

на обектите, предмет на публичната покана.  
 

Разяснение №2: Техническият проект е публикуван на сайта на 
община Копривщица, в раздел „Профил на купувача”, на адрес: 
http://koprivshtitsa-bg.com/bg/municipality/profil-na-kupuvacha/ 

 
С уважение, 

 
 
      Кмет на община Копривщица: (п) 

                                             Генчо Герданов 


