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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
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