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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. № РД – 3190/29.08.2012г.            
 
ДО 
 
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА И ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ В 
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 
„Извършване на строително-монтажни работи по проект „Димум – античната 
митница на Мизия” 
 
 
ОТНОСНО: РАЗЯСНЕНИЯ ПО ПОСТЪПИЛИ ЗАПИТВАНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА 
УЧАСТИЕ  
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 

Във връзка с постъпили запитвания по документация за обществена поръчка с 
предмет: „Извършване на строително-монтажни работи по проект „Димум – 
античната митница на Мизия”, със следните обособени позиции: 

 Обособена позиция 1 „Реставрация, възстановка и експониране на 
античния римски кастел Димум”; 

Обособена позиция 2 „ Основен ремонт на ул. „България”, в участъка от о.т. 
645 през о.т. 614 до о.т. 615”, „Основен ремонт на ул. „Персин”, в участъка от о.т. 
615 до о.т. 605”, „ Кръгово кръстовище при осови точки 613, 614, 615, 616 и 617” 

и чл. 29 от ЗОП, отговаряме на постъпилите запитвания: 
 

Въпрос:  
 
        Във връзка с определяне на предложението по показателя Гаранционен срок,  
 
Цитирам/ от Образец 18: 
 
„Предлагаме следните гаранционни срокове за извършените строително-монтажни 
работи, както следва:  (Участниците нямат право да предлагат гаранционни срокове 
под предвидените в Наредба № 2 на министъра на регионалното развитие и 
благоустройството от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и над 2 пъти минималните 
гаранционни срокове по цитираната Наредба.) (минималните срокове са посочени и в 
спецификациите )” 
 
Цитирам/ от Техническата спецификация за Обособена позиция 2 „ Основен ремонт 
на ул. „България”, в участъка от о.т. 645 през о.т. 614 до о.т. 615”, „Основен ремонт 
на ул. „Персин”, в участъка от о.т. 615 до о.т. 605”, „ Кръгово кръстовище при осови 
точки 613, 614, 615, 616 и 617”,  

 
„ XIV. Гаранционен срок и условия 
Изпълнителят поема гаранционни срокове за изпълнение на видовете СМР, съгласно чл.20, 
ал.3 и ал.4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите 
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в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти: 
 
Б) За обособена позиция 2: 
1. за основен ремонт на ул. „България”- минимум 2 /две/ години; 
2. за основен ремонт на ул. „Персин” - минимум 2 /две/ години; 
3. за кръгово кръстовище- минимум 2 /две/ години;” 
 
Предметът на обособена позиция № 2 е „Основен ремонт на улици и кръгово 
кръстовище”, 
 
 Според Наредба № 2 от 31 юли 2003г. 
 Цитат: 
„8. за автомагистралите – 5 години, републиканските пътища от I, II, III клас – 3 
години , при основни ремонти и рехабилитация – две години; за останалите пътища и 
улиците – две години, а при основни ремонти – една година;” 
 
Кое е вярното определяне на минималният гаранционен срок по обособена позиция 
2: Цитираният по Наредба 2/2003 или този изписан в техническата 
спецификация за обособена позиция № 2, тъй като това е важно за коректното 
изготвяне на предложението ни по този показател, освен това неправилното 
определяне на този срок води до отстраняване? 
 
 
Отговор: 

 

 Следните минимални гаранционни срокове в Техническата спецификация 
за Обособена позиция 2 „ Основен ремонт на ул. „България”, в участъка от о.т. 645 
през о.т. 614 до о.т. 615”, „Основен ремонт на ул. „Персин”, в участъка от о.т. 615 
до о.т. 605”, „ Кръгово кръстовище при осови точки 613, 614, 615, 616 и 617”: 

1. за основен ремонт на ул. „България”- минимум 2 /две/ години; 
2. за основен ремонт на ул. „Персин” - минимум 2 /две/ години; 
3. за кръгово кръстовище- минимум 2 /две/ години, 
 
се променят както следва: 
 
 
1. за основен ремонт на ул. „България”- минимум 1/една/ година; 
2. за основен ремонт на ул. „Персин” - минимум 1 /една/ година; 
3. за кръгово кръстовище- минимум 1 /една/ година,  
 
съгласно чл.20, ал.4, т.8 от Наредба 2 от 31 юли 2003г. Участниците предложили 
гаранционен срок 1 /една/ година няма да бъдат отстранявани. 
 
 
Поясняваме също цитираният текст от Образец 18: 
 
„Предлагаме следните гаранционни срокове за извършените строително-монтажни 
работи, както следва:  (Участниците нямат право да предлагат гаранционни срокове 
под предвидените в Наредба № 2 на министъра на регионалното развитие и 
благоустройството от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България и /минимални/ максимални гаранционни срокове за изпълнени 



CTpOlUeJIHH H MOHTa)I(HH pa60HI, CbOpb)l{eHIDI H CTpOHTeJIHH 06eKTH /Hf. Ha,rJ; 2 lIbTH

MHHHMaJIHHTe rapaHU:HoHHH cpoKoBe lIO U:HTHpaHaTa Hape.n:6a.) (MHHHMallHHTe cpoKoBe ca

lIOCOqeHH II B clIeU:II<pHKaU:HHTe )"

HanOMlliIMe BH, qe BCWIKII pa3~CHemrnII oTroBopH lIO lIOCThlIHJlli BblIPOCH H, MO)l{e .n:a

HaMepHTe H H3TerJlliTe OT caiiTa Ha 06m:lliIa OeJIeHe http://obshtina.belene.net/pp.htm ,
IlpelIHcKa: 00661-2012-0010. B CbOTBeTCTBHe C YCJIOB~Ta Ha T. IV.3.3) OT 06mmeHlleTO H

YKa3aH~Ta Ha .n:OKYMeHTau:H~Ta - crp.9 ,,06um YKa3aH~", ,,6b3JlO:JICUmeflJlm UJe ce
6b3nOJl36a om 6b3MOJICHOCmma Ha !.JJl. 100m 3aKoHa 3a eJleKmpOHHU5l oOKyMeHm U
eJleKmpOHHU5l noonuc U !.JJl. 61 om AOMuHucmpamu6HO-npOLjecyaJZHU5l KooeKc OT MOMeHTa Ha

H3lIpam:aHe Ha HaCTo~m:OTO IIO eJIeKTpOHHa lIOm:a/<paKC/, H/HJlli lIOCTaB~HeTOMY Ha HHTepHeT

CTpaHllu:aTa Ha Bb3JIO)l{llTeM, Jlliu:aTa lIOrryqHJIH .n:OKYMeHTau:~ .n:o MOMeHTa ce CqHTaT 3a

pe.n:OBHO H3BeCTeHH, 6e3 .n:a e Hy)I(HO lIOTBbp)K.LJ:aBaHe.

C yBa)KeHHe,

nETLP~~B __~~~~~
KMETHAOnmHHA~~~

BL3JIO)KIITEJI
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