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Изх. №26-00/511/04.06.2013г. 
 
ДО 
 
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА И ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ В 
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 
„Изпълнение на ПСОВ по смисъла на чл.3 ал.1 т.3 буква "а" от ЗОП по проект 
„Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на 
съществуващата водоснабдителна мрежа на град Белене” 
 
 
ОТНОСНО: РАЗЯСНЕНИЯ И ОТГОВОРИ НА ПОСТЪПИЛИ ЗАПИТВАНИЯ ПО 
ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ СЪГЛАСНО ЧЛ.29 АЛ.1 ОТ ЗОП В СЪОТВЕТСТВИЕ С 
ЧЛ. 60 АЛ.АЛ. 5 И 6 ОТ ГПК 
 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 

Във връзка с постъпили запитвания по документация за обществена поръчка с 
предмет: „Изпълнение на ПСОВ по смисъла на чл.3 ал.1 т.3 буква "а" от ЗОП по 
проект „Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и 
рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа на град Белене”и чл. 
29 от ЗОП, Ви отговаряме на постъпилите запитвания: 

 
 
Въпрос 1:  

 
 Бихме искали да поясните за всяка част от обекта, посочена в обобщена 
стойностна сметка с номерация І до ХІ и от ХІІІ до ХVІІІ,  коя дейност от таблица на 
стр 21 от 159 , посочена със съответна номерация 3.1.1; 3.1.2; 3.1.3.1; 3.1.3.2; 3.1.3.3; 
3.1.3.4; 3.1.3 5; 3.1.3 6; 3.1.3.7; 3.1.3.8; 3.1.4; 3.1.3.5 отговаря. 
 
 Отговор 1: 
 

ОТ ОБОБЩЕНАТА СТОЙНОСТНА СМЕТКА следва да попълните стойностите от 
приложените, остойностени от Вас количествени сметки в Приложение № 17 , както следва: 
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На ред 3.1.1 „ разходи за подготовка на обект”– по предложение  на оферента – няма 
приложена Количествена сметка. 

На ред 3.1.2  „разходи за изграждане/реконструкция на ПСОВ” – сбора от  
стойностите от ОБОБЩЕНИТА СТОЙНОСТНА СМЕТКА  по редове ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, 
VІІ,VІІІ,Х. 

На ред   3.1.3.1. „заустващ колектор”-само стойността от Количествените сметки-част 
ТЕХНОЛОГИЧНА- на ред І  – SMETKA_Texnology_skorekcii_kolektor_rev2011-20110829/  
Площадкови връзки/Заустващ колектор. 

На ред 3.1.3.2. –„част довеждащи пътища” – Стойността от ОБОБЩЕНАТА 
СТОЙНОСТНА СМЕТКА на ред ІХ. 

На ред 3.1.3.3. - „част Външно електрозахранване”- Стойността от ОБОБЩЕНАТА 
СТОЙНОСТНА СМЕТКА на ред ХІ (само СМР – без оборудването). 

На ред 3.1.3.4. – „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОПРОВОД ДО ПСОВ- КЛОНОВЕ 75, 76, 
73 И ОТ О.К. 541 ДО ПСОВ” - ”- Стойностите от ОБОБЩЕНАТА СТОЙНОСТНА СМЕТКА 
на ред ХІV- сбора от КСС на клонове: 76,75,73 и от ок 541 до ПСОВ. 

На ред   3.1.3.5. - „разходи за строителство на ВиК на обект ЧАСТ ПЪТНА 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ  на УЛИЧНА НАСТИЛКА - водопровод до ПСОВ” - Стойностите от 
ОБОБЩЕНАТА СТОЙНОСТНА СМЕТКА на редове  ХVІ и ХVІІ . 

На ред   3.1.3.6. - ” разходи за строителство на ВиК на обект РЕКОНСТРУКЦИЯ 
СЪЩЕСТВУВАЩА КПС”- Стойността от ОБОБЩЕНАТА СТОЙНОСТНА СМЕТКА на ред  
ХV. 

На ред 3.1.3.7. – „разходи за строителство на ВиК на обект ИЗГРАЖДАНЕ НА 
ТЛАСКАТЕЛ ДО ПСОВ”  - Стойността от ОБОБЩЕНАТА СТОЙНОСТНА СМЕТКА на ред  
ХІІІ 

На ред 3.1.3.8. – „разходи за строителство на ВиК на обект ЧАСТ ПЪТНА, 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УЛИЧНА НАСТИЛКА НА ТЛАСКАТЕЛ ДО ПСОВ” 
Стойността от ОБОБЩЕНАТА СТОЙНОСТНА СМЕТКА на ред  ХVІІІ. 

На ред 3.1.4. – „ разходи за машини и съоръжения за ПСОВ” Стойностите от 
ОБОБЩЕНАТА СТОЙНОСТНА СМЕТКА на ред  І – ТЕХНОЛОГИЧНА , без стойността на 
Заустващия колектор (SMETKA_Texnology_skorekcii_kolektor_rev2011-20110829/ Площадкови 
връзки/ Заустващ колектор). 

На ред 3.1.5. – „разходи за обучение на персонала, ангажиран в експлоатацията на 
обекта и тестването на оборудването в рамките на необходимия за това период от време, 
в случай че са необходими и разходи за въвеждане в експлоатация” – няма приложена 
Количествена сметка – по предложение на оферента. 

Напомняме Ви, че всички  разяснения по постъпили въпроси и отговори, може да 
намерите и изтеглите от сайта на Община Белене http://obshtina.belene.net/pp.htm, ПРОФИЛ НА 
КУПУВАЧА (Обществени поръчки) Преписка: 00661-2013-0008. В съответствие с условията 
документацията – стр.9 „Разясненията, допълнителната информация или допълнителните 
документи се изпращат или се предават от Възложителя на всички лица, получили 
документацията за участие и посочили адрес за кореспонденция вкл. по електронна поща или 
факс – в съответствие чл. 10 от Закона за електронния документ и електронния подпис 




