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ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА 

Изх.№2654/31.08.2015 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 28.08.2015 

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 документацията за участие, според техническия проект 

публикуван на сайта на община Копривщица, в раздел „Профил на купувача” 
(надлъжния профил, монтажния план и обяснителната записка) тръбата и 

фитингите в участъка по проекта са Ø250-PN6, а в Количествената сметка 
придружаваща публичната покана са подадени за остойностяване тръби  и 
фитинги Ø280-PN10. Моля да уточните с какви тръби ще се изпълнява СМР, 

предмет на поръчката? 
Разяснение №1: СМР, предмет на поръчката ще се изпълняват с  

тръби и фитинги, посочени в Количествената сметка към публичната покана 
и Обяснителната записка-етапност на строителството.   
 

Въпрос №2: Моля Възложителят да уточни срока за изпълнение на 
СМР, предмет на поръчката, тъй като в публикуваната документация в 

раздел I. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА УКАЗАНИЯ 
КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ, т.1.3. СРОКОВЕ 

- има неяснота в максимално предвидения срок за изпълнение, поради 
разлика в цифровото и словесното описание на срока. 
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Разяснение №2: Срокът за изпълнение на СМР, предмет на поръчката, е 

съгласно предложението на участника, но не по-кратък от 30 (тридесет) и не 

повече от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на съставяне и 

подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне 

на строителна линия и ниво на строежа /Образец 2/, съгласно Наредба 

№3/31.07.2003 год. За дата на завършване на дейностите се счита датата на 

съставения Констативен акт за установяване годността за приемане на 

отделните строежи-Приложение №15 към Наредба №3/31.07.2003 г. 

  *Забележка: В случай, че участник предложи срок за изпълнение на ремонтните 

дейности, по-кратък от 30 календарни дни и/или по-дълъг от 60  календарни дни, същият 

ще бъде отстранен. 

 

 

 
С уважение, 

 
 
      Кмет на община Копривщица: (п) 

                                             Генчо Герданов 


