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ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
гр.Белене 5930, ул. „България” № 35, тел. (0658) 3 10 61, факс: (0658) 3 10 62
e-mail: obshtinabl@abv.bg, web-site: http://obshtina.belene.net

Изх. №26-00/681/20.09.2013г.
ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА И ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ В
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
Избор на изпълнител 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” с финансиране по
Оперативна програма „Околна среда" 2007 – 2013 г. (00661-2013-0010)
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: Избор на изпълнител 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” с финансиране по
Оперативна програма „Околна среда" 2007 – 2013 г. и чл. 29 от ЗОП, Ви отговаряме на
постъпилите запитвания:
Въпрос 1:
Съгласно Обобщена количествена сметка поз. XI част Външно
електрозахранване позицията за "оборудване" - къде е необходимо /към коя
част/ да бъде отнесено "оборудването" съгласно прогнозната "индикативна"
стойност за изпълнение на дейностите по обществената поръчка?
Отговор 1:
Получената обща стойност при остойностяването на Оборудването по част
външно ел.захранване (явяваща се сбор от стойностите от ред №1 до ред № 14 вкл. от
Стр.1 от 7
“Този документ е създаден в рамките на проект с рег. №: DIR- 51011116-70-154 „Частично изграждане на
канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа в гр. Белене”, който се
осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма «Околна среда 2007-2013г.».
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Белене и при никакви обстоятелства не може да
се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република
България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.”
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Количествена
сметка
„Външно
ел.
захранване“
(с
име
на
файла
KSS_Vunshno_El_zahranvane-20120521.xls) следва да се отнесе към т. 5.1.4 от таблицата
с прогнозни (индикативни) стойности към Приложение №17 - Ценово предложение
(стр. 46).
Въпрос 2:
Моля Възложителят да уточни доставките от "КСС - канализация-КПС и
тласкател", към коя част от обобщената количествена сметка да се отнесат?
Отговор 2:
Получените стойности при остойностяването на дейностите (СМР и доставки),
заложени в КСС – „Канализация – КПС и тласкател“ (име на файла: KSS_KPS+tlaskatel
do PSOV_20120521.xls) следва да бъдат отнесени по следните позиции от Обобщената
количествено-стойностна сметка:


Стойността от ред №1 „Д-ка и монтаж помпа Н=15 Q=<85л/с, потопяема, за
вертикален м-ж, канализационна, и с въздушно охлаждане, с присъединително
коляно и демонтажнавръзка“ да се отнесе на ред № XV, колона „Оборудване“ от
Обобщената количествено - стойностна сметка;



Сборът от стойностите от ред №2 до ред № 41 вкл. да се отнесе на ред № XV,
колона „Строително-монтажни работи“ от Обобщената количествено стойностна сметка;



Сборът от стойностите от ред №42 до ред № 66 вкл. да се отнесе на ред № XIII,
колона „Строително-монтажни работи“ от Обобщената количествено стойностна сметка;

Въпрос 3:
от Въпрос 2 от Обобщена
За горепосочената позиция Оборудване
количествена сметка поз. XV Реконструкция на съществуваща КПС, към коя част
от прогнозната "индикативна" стойност за изпълнение на дейностите по
обществената поръчка трябва да бъде отнесена?
Отговор 3:
Стойността от ред № XV, колона „Оборудване“ от Обобщената количествено стойностна сметка следва да се отнесе към т. 5.1.4 от таблицата с прогнозни
(индикативни) стойности към Приложение №17 - Ценово предложение (стр. 46).

Стр.2 от 7
“Този документ е създаден в рамките на проект с рег. №: DIR- 51011116-70-154 „Частично изграждане на
канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа в гр. Белене”, който се
осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма «Околна среда 2007-2013г.».
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Белене и при никакви обстоятелства не може да
се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република
България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.”
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Въпрос 4:
Към Обобщена количествена сметка поз. I част Технологична, е необходимо
да ни поясните кои количествено-стойностни сметки /или част от тях/ е
необходимо да бъдат включени в част "строително-монтажни работи" и кои
количествено-стойностни сметки в част "оборудване"?
Отговор 4:
На участниците в електронен вид е предоставен файл във формат .xls с име на
файла SMETKA_Technology_s korekcii_kolektor_rev2011-20110829. Този файл съдържа
три листа (sheets).
1. Първият лист (sheet) е с наименование „Технологично оборудване ПСОВ“.
Получената обща стойност при остойностяването на дейностите, заложени в
лист „Технологично оборудване ПСОВ“ следва да се отнесе на ред № I, колона
„Оборудване“ от Обобщената количествено - стойностна сметка;
2. Вторият лист (sheet) е с наименование „Площадкови връзки“.
a. В него под „ред I“ следва да се разбират дейностите, свързани с
изграждането на Заустващия колектор, озаглавени в количествената
сметка по следния начин „I Заустващ колектор“ (редове от № 1 до № 17
и последващата позиция с наименование „Обща спецификация на
материалите“). Получената обща стойност при остойностяването на
дейностите, заложени в „ред I“ („I Заустващ колектор“) следва да се
прибави към стойността на ред № I, колона „СМР“ от Обобщената
количествено - стойностна сметка;
b. Получената обща стойност при остойностяването на всички останали
дейности от лист „Площадкови връзки“ следва да се прибави към
стойността на ред № I, колона „СМР“ от Обобщената количествено стойностна сметка;
3. Третият лист (sheet) е с наименование „Технологични връзки в сгради и
съоръжения“. Получената обща стойност при остойностяването на дейностите,
заложени в лист „Технологични връзки в сгради и съоръжения“ следва да се
прибави към стойността на ред № I, колона „СМР“ от Обобщената количествено
- стойностна сметка.
Въпрос 5:
От обобщена
количествена
сметка поз.
I част
Технологична
"строително-монтажни
работи" и "оборудване" не е ясно
включваща
посочените "-монтажни работи" и "оборудване" към коя част от прогнозната
"индикативна" стойност за изпълнение на дейностите по обществената поръчка
Стр.3 от 7
“Този документ е създаден в рамките на проект с рег. №: DIR- 51011116-70-154 „Частично изграждане на
канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа в гр. Белене”, който се
осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма «Околна среда 2007-2013г.».
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Белене и при никакви обстоятелства не може да
се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република
България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.”
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трябва да бъдат отнесени.Съгласно ваши предишни разяснения е указано, че в
„заустващ колектор” се включва стойността от КСС част технологична - на ред I SMETKA_Telmology_skorekcii_kolektor_rev2011-20110829/Площадкови
връзки/Заустващ колектор. Не е ясно какво сте посочили като “ред I” и какво точно
се
разбира
под
"SМЕТКА_Telmology_skorekcii_kolektor_rev201120110829/Площадкови връзки/Заустващ колектор.
Отговор 5:
На участниците в електронен вид е предоставен файл във формат xls с име на
файла SMETKA_Technology_s korekcii_kolektor_rev2011-20110829. Този файл
съдържа три листа.
1. Първият лист (sheet) е с наименование „Технологично оборудване ПСОВ“.
Получената обща стойност при остойностяването на дейностите, заложени в
лист „Технологично оборудване ПСОВ“ следва да се отнесе към т. 5.1.4 от
таблицата с прогнозни (индикативни) стойности към Приложение №17 - Ценово
предложение (стр. 46).
2. Вторият лист (sheet) е с наименование „Площадкови връзки“.
a. В него под „ред I“ следва да се разбират дейностите, свързани с
изграждането на Заустващия колектор, озаглавени в количествената
сметка по следния начин „I Заустващ колектор“ (редове от № 1 до № 17 и
последващата позиция с наименование „Обща спецификация на
материалите“). Получената обща стойност при остойностяването на
дейностите, заложени в „ред I“ („I Заустващ колектор“) следва да се
отнесе към т. 5.1.3.1 от таблицата с прогнозни (индикативни) стойности
към Приложение №17 - Ценово предложение (стр. 46).
b. Получената обща стойност при остойностяването на всички останали
дейности от лист „Площадкови връзки“ следва да се отнесе към т. 5.1.2 от
таблицата с прогнозни (индикативни) стойности към Приложение №17 Ценово предложение (стр. 46).
3. Третият лист (sheet) е с наименование „Технологични връзки в сгради и
съоръжения“. Получената обща стойност при остойностяването на дейностите,
заложени в лист „Технологични връзки в сгради и съоръжения“ следва да се
отнесе към т. 5.1.2 от таблицата с прогнозни (индикативни) стойности към
Приложение №17 - Ценово предложение (стр. 46).
Въпрос 6:
В някои от количествените сметки на места са показани количества съгласно
посочения по-долу пример взет от SMETКA_Technology_s korekcii kolektor
Стр.4 от 7
“Този документ е създаден в рамките на проект с рег. №: DIR- 51011116-70-154 „Частично изграждане на
канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа в гр. Белене”, който се
осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма «Околна среда 2007-2013г.».
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Белене и при никакви обстоятелства не може да
се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република
България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.”
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rev2011-20110829.xls в sheet Площадкови връзки
№
по Описание на строителномонтажни работи
ред
1 8101106231
Изкопи с ширина 1.21-4.00 м
м. в укрепени земни почвии дълбоч.О.ОО-2.00м.

2

К-во или
размери
дължина

Ф400
Уширение на РШ
Машинен изкоп
Ръчен Изкоп
Всичко

мз

Шир.

Дълб.

Брой
п.ч.

К-во

338,50

2,00

1,50

1,ОО 1645,50

1,50

0,80

2,00

8,00 19,20
1,00 1331,76
462,14
1923,10

Ед. Обща
цена цена
(лева) (лева)

?
?
?

Моля да укажете:
- 6.1. необходимо ли е да се ценообразува поз. 1 - Изкопи с ширина 1.21-4.00 м в
укрепени земни почви-ръчно и дълбоч.0.00-2.00м.
- 6.2. коя цена от поз. 2 е необходимо да бъде сумирана в крайната цена, и на кои
количества е необходимо да се поставят единични цени, тъй като количествата на ръчния и
машинен изкоп не съответстват на общия изкоп. Същевременно са дадени общи цени за 3те
реда съответно - машинен изкоп, ръчен изкоп, всичко ? Кой са верните количества за позиция
2?
- 6.3. Във връзка с горния въпрос моля укажете как да се процедира при аналогични
неточности във всичките количествени сметки.
Отговор 6:
В цитираната извадка, количеството за Ф400 (1645.50) + количеството за
уширение на РШ (19,20) дава общото количество = 1664.70 m3
От него е приет 80 % за машинен изкоп и 20 % за ръчен изкоп, като към ръчния изкоп е
прибавено и количеството по позиция, равняващо се на 129.20 m3.
8243012000
Подложка от земя и пясък

- м3

Сумата от машинния и ръчния изкоп трябва да дава позиция Всичко, м3. В случая
позиция всичко е още веднъж завишена с кубатурата за подложка от земя и пясък,
поради техническа грешка.
Т.е. на практика би трябвало да се оферират като единични цени само позиции:
Стр.5 от 7
“Този документ е създаден в рамките на проект с рег. №: DIR- 51011116-70-154 „Частично изграждане на
канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа в гр. Белене”, който се
осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма «Околна среда 2007-2013г.».
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Белене и при никакви обстоятелства не може да
се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република
България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.”

0,00
0,00
0,00

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА «ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.»

- Машинен изкоп
- Ръчен изкоп.
Не е необходимо да се ценообразува поз.1 - Изкопи с ширина 1.21 - 4.00 м в укрепени
земни почви-ръчно и дълбоч.0.00 - 2.00 м.
В крайната цена е необходимо да бъде сумирана позиция Всичко, която би трябвало да
съответства на общия изкоп.
Верните количества за позиция 2 са както следва:
№
по
ред

1

Описание на строителномонтажни работи

Количество
или
размери
дължина

Брой

Количество

ширина

дълбочина

п.ч.

338.50

2.00

1.50

1.00

1645.50

1.50

0.80

2.00

8.00

19.20

1.00

1331.76

8101106231
Изкопи с ширина 1.21- 4.00 м
м. в укрепени земни почвиръчно
и дълбоч. 0.00 - 2.00 м.
Ф400

2

Уширение на РШ

Машинен изкоп
Ръчен Изкоп
Всичко,

462.14
м3

1793.90

Във всички количествени сметки с подобни неточности, позиция „Всичко”
трябва да е равна на сумата от машинния и ръчния изкоп. Аналогично цената за
позиция „Всичко” е сума от цените за машинния и ръчния изкоп.
С писмо Изх. № 26-00/669/16.09.2013 г. Община Белене изпрати до всички
заинтересовани лица и потенциални участници, получили документация за участие в
процедурата разяснение на следното постъпило запитване:
„Моля да представите детайл за отводнителен борд с височина 40 см. в част
вътрешни пътища“
Стр.6 от 7
“Този документ е създаден в рамките на проект с рег. №: DIR- 51011116-70-154 „Частично изграждане на
канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа в гр. Белене”, който се
осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма «Околна среда 2007-2013г.».
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Белене и при никакви обстоятелства не може да
се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република
България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.”

