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ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО
ЗОП, С ПРЕДМЕТ : „ ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА
ОСТАВАщИ И
ДОВЪРШИТЕЛНИ СМР ЗА ОБЕКТ:• "РУДНИК „МЕДЕТ". УПРАВЛЕНИЕ И
ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДИ И МОНИТОРИНГ" — ПЪРВИ ЕТАП — УПРАВЛЕНИЕ
НА ВОДИ. ПОДОБЕКТ N-Д 1 ИПОДОБЕКТ Nв 2'.

Относно : Предоставяне на разяснения по документацията за участие в
изпълнение на постъпило искане за разяснения по реда на чл .29, ал.1 от ЗОП

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
На основание чл.29, ал . 1 от Закона за обществените поръчки, в изпълнение на
постьпило искане от лице по обявена от „Еко Медет" ЕООД, гр .Панагюрище открита
процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОН, с предмет: ,, Избор на
изпълнител за остаеаиgи и довършителни СМР за обект : "Рудник „ Медет ".
Управление и пречистване на води и мониторинг " Първи етап - Управление на води.
Подобект N_ 1 и Подобект N 2", с настоящото Ви предоставям следните разяснения
по документацията за участие; както следва:

Въпрос 1 В приложение К 16 - файл Pri1.16_KSS2014_Upr_vodi, ред 431 е
:

посочена позиция „Печалба - до 4 °/о /върху СМР + непредвидени разкодиl". Следва ли
да се разбира, че печалбата е фиксирана и е 4°/о ? И следва ли от тога, че единичните

ценив КСС , респективно анализните цени, трябва да се запишат в образеца без
начислена печалба в себе си?
Отговор Ns 1 : Условието , което е въведено от възложителя в приложение N2 16 -

файл Pri1.16_К$$2014_Upr_vodi, на ред 431 е съвсем ясно определено и не може да
предизвика неясноти или различно тълкуване , по начина на поставения от Ваша страна

иъпрос . Изисквацето е печалбата, която участниците имат право да залагат в КСС
върху СМР + непредвидени разкоди да бъде в диапазона от 0 до 4 °/о . По отношение на

втория подиъпрос считаме, че субективно право на всеки участник в процедурата е
решението на въпроса какъв размер печалба ще начисляна в КСС, респективно в
анализните цени, като в тога отношение възложетелят няма възможност за никаква
намеса или указание спрямо участниците и процедурата .
Въпрос 2: В Приложение Н9 13, т. Гаранционни срокове за извършените работи .....

се изисква да се посочат гаранционните срокове в брой календарни месеци по видове
дейности . Моля Възложителят да поясни за кои видове дейности съгласно Наредба NЁ 2
за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални

ганарционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и
строителни обекти следва да се посочат гаранционни срокове в цитираната т.2 от
Приложение Н2 13.

Отговор 3 Ъ 2: Минималните гаранционни срокове на изпълнени строителни и
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти са посочени в чл .20, ал 4, т.1-т.12
от Наредба К9 2 от З 1:07.2003 т. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република

България и минимални гарарционни срокове за изпълнени строителни и монтажни
работи , сьорьжения и строителни обекти .

Предметна настоящата обществена поръчка са строително-монтажни! работи на
хидротехнически съоръжения ,(какали, тръбопроводи и 'др.), за които е предвиден
минимален гаранционен срок от 8 години .

Следва да имате в предвид обстоятелството , че гаранционните срокове, посочени в
чл.20, ал.4 са минимални , т. е . в офертата си участниците следва в най-пълна стелен да

обезпечат интересите на възложителя, като оферират гаранционни срокове за
изпълнените и въведени в експлотация дейности над посочените минимални срокове по
Наредба К2 2.

Въппос 3: В изискванията за изготвяне на графика за изпълнение е записано да се
посочат условна дата на започване и условна дата за завършване на обекта. С оглед по-

голяма достоверност на изготвения график и съответствие с очакванията на
Възложителя , моля да посочите прогнозна дата за започване на строителните дейности
(подписване на Акт 11)

Отговор Ns 3: Изхождайки от законоустановените срокове за провеждане и
финализиране на откритата процедура и правната възможност за евентуално оспорване
решението на възложителя, с което ще бъде определен изпълнителя на настоящата
обществена поръчка, възложителят не е в състояние да посочи прогнозна дата за
започвахе на строителните дейности (подписване на Акт 11).

Въпрос 4: В тръжната документация са предоставени чертежи във формат РВЕ,
които са цветни и надписи, размери, изчертани елементи са предетавени в трудно
четими цветове - жълт, електриково , син и зелен, които не се четат добре и при
разпечатване на чертежите . Моля да представите чертежите в черно - бял вариант
(monochrome).
Отговор Х 4: Чертежите в черно-бял вариант са приложение към тръжната

документация на картиен носител, която участниците имат право да закупят въз основа
на тяхно изрично оправено искане до възложителя, съгласно изискванията на т.7 от
общите условия на утвърдената документация за участие и раздел IV, т.3.3 ну?
Обявлението за обществената поръчка.

