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   ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА 
 

 

 

ДО  

УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО 

ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 

ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „АКВАПАРК” 

 

 

РАЗЯСНЕНИE ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ  
 

  

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

В отговор на отправени въпроси по Документацията за участие в процедурата, 

на основание чл.29, ал.2 от ЗОП, предоставяме следните разяснения: 

 

Въпрос №1:  

В количествено – стойностната сметка по част „Архитектура“ позиция 48 е 

записано „Доставка и монтаж на алуминиева решетка с вградена еднокрила решетъчна 

врата 150/210 – цвят кафяв общ размер на решетката, включително вратата 250/210“  

Моля да предоставите техническа спецификация /схема/ на решетката. 

 

 Отговор: 

 Прилагаме детайл на алуминиевата решетка заедно с въртящата се врата 

бариера.  

http://prsr.government.bg/


 

Въпрос №2:  

В количествено-стойностната сметка по част „Архитектура“ позиция 49 е записано 

„Доставка и монтаж въртяща се врата бариера с радиус 110см.“  

Моля да предоставите техническа спецификация /схема/ на вратата-бариера. 

 

Отговор:  

Прилагаме детайл на алуминиевата решетка заедно с въртящата се врата 

бариера. 

 

Въпрос №3:  

В количествено-стойностната сметка по част „Архитектура“ позиция 73 е записано 

„Доставка и монтаж мълниезащитна инсталация.“  

В предоставените работни проекти липсва „Мълниезащитна инсталация“ Моля да 

ни предоставите работен проект и КС за тази инсталация.  

 



Отговор:  

Позиция 73 от количествено-стойностната сметка по част „Архитектура“ 

„Доставка и монтаж мълниезащитна инсталация.“ трябва да включва доставка и 

монтаж на следните елементи: 

1.  Mълниеприемeн прът с височина 3м – 2бр. 

2. AlMgSi проводник ∅8 на носачи по покрив – 150м 

3. Контролна кутия за измерване на съпротивлението на заземителя. Вградена във 

фасадната обшивка на H=1,5м. от кота терен. – 3бр 

4. Заземителен кол от неръждаема стомана H=3m,R<20ома – 3бр. 

 

Въпрос №4:  

В техническия проект по част „Конструкции“ е приложен Чертеж №2 „План на 

изкопа“  

        В количествено - стойностната сметка по част „Конструкции“ липсват количества 

за изкопни и насипни работи.  

        Моля за вашето разяснение относно количествата на изкопни и насипни работи и в 

коя позиция от КСС да бъде включено остойностяването им.  

 

Отговор:  

Количествата на изкопни работи от Чертеж №2 „План на изкопа“ да бъдат 

калкулирани към позиция 2 „ИЗКОП С БАГЕР НА ЗЕМНИ ПОЧВИ - на транспорт, при 

1 утежнено условие“ част „ВиК“ ПЛОЩАДКОВ ВОДОПРОВОД 

Количествата на насипни работи от Чертеж №2 „План на изкопа“ да бъдат 

калкулирани към позиция 4 - „ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ, БЕЗ ТРАМБОВАНЕ“ и 

позиция 5 „УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПОЧВИ - ръчно, с пневматична трамбовка, земни почви, 

дебелина на пласта 20 см“ част „ВиК“ ПЛОЩАДКОВ ВОДОПРОВОД 

 

Въпрос №5:  

В количествено-стойностната сметка по част „Електросилнотокова“ подобект „IV. 

Сграда с обслужващи помещения”, позиция 29 е записано „Монтаж на уреди на стена“ 

       Моля за разяснение за кои уреди се отнася тази позиция.  

 

Отговор:  

Позиция 29 - „Монтаж на уреди по стена“ част „Електросилнотокова“ 

подобект IV. Сграда с обслужващи помещения, се отнася за позиция 5 - „Монтаж на 

осветител с л.л.1Х36W“ от същия подобект IV. Сграда с обслужващи помещения. 

 

Въпрос №6:  

Моля уточнете възрастта на посадъчния материал по част „Благоустрояване“: 

1. Иглолистни дървета 

2. Широколистни дървета 



3. Иглолистни колоновидни и кълбовидни храсти 

4. Иглолистни стелещи се храсти 

5. Широколистни храсти  

 

Отговор:  

Възрастта на посадъчния материал по част „Благоустрояване“ е както следва: 

1. Иглолистни дървета: 3-4годишни; 

2. Широколистни дървета: 2-3годишни; 

3. Иглолистни колоновидни и кълбовидни храсти: 3годишни; 

4. Иглолистни стелещи се храсти: 3годишни; 

5. Широколистни храсти: 3годишни; 

 

Въпрос №7:  

В документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изграждане на обект „Аквапарк“, 

РАЗДЕЛ IV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА, т.4. Съдържание на Плик №3 

„Предлагана цена”, подточка 4.5 е указано, че участникът трябва да представи 

показателите, които формират единичните цени за „в) единични цени на машиносмени 

за механизацията;“. В образец - Приложение №17 „Ценова оферта“ , т.6 „Ценовата 

оферта е съставена при следните елементи на ценообразуване:“, този показател на 

ценообразуването липсва. 

 Възложителят ще приеме ли за достатъчно представянето на единичните цени 

за машиносмени за механизацията само в анализите на единичните цени. 

 

Отговор:  

Участникът трябва да представи показателите, които формират единичните 

цени по начина, по който е указал Възложителят в РАЗДЕЛ IV. СЪДЪРЖАНИЕ НА 

ОФЕРТАТА, т.4. Съдържание на Плик №3 „Предлагана цена”, подточка 4.5 от 

Документацията за участие – с посочване и на единични цени на машиносмени за 

механизацията. 

 

Въпрос №8:  

В Образец - Приложение №16 „Т Е Х Н И Ч Е С К А  О Ф Е Р Т А “  Приложение 

16.4 е указано, че участникът трябва да представи „Линеен график за изпълнение на 

поръчката с диаграма на работната ръка, Мрежови график с описание на 

зависимостите между работите, критичен път и ключови дати и График на ресурсите 

(персонал, материали и механизация), с определени срокове и периоди за доставки;“ 

 Моля за вашето разяснение за представянето на графиците за ресурсите и каква 

информация трябва да съдържат те. 

 Ще приеме ли Възложителят Диаграма на работната ръка, като еквивалент на 

Графика на персонала. 

Отговор:  



а) Графикът на ресурсите следва да съдържа данни за персонала, материалите и 

механизацията за изпълнение на поръчката, с определени срокове и периоди за 

доставки. 

 

б)Участникът трябва да съобрази точно изискванията на Възложителя по 

отношение на отделните елементи по Приложение 16.4. от Техническата оферта, 

като представи:  

 Линеен график за изпълнение на поръчката с диаграма на работната ръка; 

 Мрежови график с описание на зависимостите между работите, критичен 

път и ключови дати и  

 График на ресурсите (персонал, материали и механизация), с определени 

срокове и периоди за доставки. 

 

Въпрос №9:  

 В Раздел IV „Съдържание на офертата“, т.З от „Указания за участие“, както и в 

„Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ /образец Приложение №16/ е 

указано съдържанието на Техническата оферта на участника, а именно: 

 

1. Работна програма, включваща най-малко : 

-описание на процеса на изпълнението на договора и работите, 

-обосновка на програмата за съответствие с разпоредбите на нормативни актове, 

относими към предмета на поръчката, и определените от Възложителя технически 

изисквания, 

-както и описание на процедурите за вътрешен контрол; 

2.  Мерки за опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и 

здравословни условия на труд; 

3. Програма за идентификация и управление на рисковете; 

4.  Линеен график за изпълнение на поръчката с диаграма на работната ръка,  

       -Мрежови график с описание на зависимостите между работите, критичен път и 

ключови дати, 

       - График на ресурсите (персонал, материали и механизация), с определени 

срокове и периоди за доставки. 

5.  Срок за изпълнение на поръчката, определен в календарни дни.  

6.  Предлагани гаранционни срокове. 

 

 В глава V, Раздел II „Оценка на офертите“, т.2 „Методика за оценка“ е 

описан начина за оценка на офертите на участниците по показател П 2 : 

 

         Показател П21-Методология за изпълнение на договора, според който 

офертите ще бъдат оценявани за наличието в тях на следните обстоятелства:  

1.  Представена е методологията за изпълнението на договора, 

2.  Описан е начинът на управление на изпълнението на договора, 

3.  Описан е вътрешният контрол върху качеството на работа, 

4.  Идентифицирани са и описани евентуалните рискове, които биха 



могли да повлияят върху изпълнението на договора. 

 

 Показател П22-Организационен план и технология за изпълнение на 

строителството, според който офертите ще бъдат оценявани за наличието в тях 

на следните обстоятелства: 

1.  Представена е работна програма за изпълнение на дейностите 

2.  Представен е линеен график за изпълнение на дейностите, 

обяснителна записка към него и диаграма на работната ръка, като те съдържат 

информация за отделните дейности при изпълнението на СМР, броя работници, 

които участникът възнамерява да ползва за всеки вид дейност, дните за 

изпълнение на отделните дейности, човеко/часовете за всеки вид дейност и за 

цялостното изпълнение на строителството 

3.  Представен е “Организационен план за цялостно изпълнение на 

обекта” със срокове и отговорници, 

 -технология за изпълнение на строителството. 

 

 Намираме разлика между изискването за минимално съдържание на 

Техническата оферта и показателите по които ще бъде оценявана същата.  

 

 Моля да уточните „Методиката за оценка“ на техническото предложение 

от офертата, в съответствие с изискванията към минималното съдържание на 

същото. 

 

Отговор:  

Техническата оферта е с утвърдено от Възложителя минимално съдържание, 

описано в образец №16. Техническата оферта ще бъде оценявана от комисията въз 

основа на приетата Методика за оценка, вкл. по отношение на съдържащите се в нея 

компоненти на организационно-техническото решение на участника за изпълнение на 

поръчката - Методология за изпълнението на договора (П21) и Организационен план и 

технология за изпълнение на строителството (П22) – както по отношение 

на отделните посочени елементи, така и във връзка с тяхната пълнота. 

 

 

 

С уважение: 

Генчо Герданов /П/ 

Кмет на община Копривщица 

 

 

 

 

 


