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До  

всички заинтересовани от публично състезание 

за възлагане на обществена  

поръчка с уникален номер в РОП 

00274-2016-0010   

  

 

 Р А З Я С Н Е Н И Я 
 

            ОТНОСНО: Постъпило искане за разяснения по документация за възлагане на 

обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Изпълнение на строителни и 

монтажни работи по изграждане на нова Целодневна детска градина  в УПИ ІІ-156, 

кв.16 по плана на с. Топчийско” 

 

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

I.На основание чл. 180, ал.1 от Закона за обществените поръчки в общинска 

администрация Руен е постъпило искане за разяснения с наш вх.№ ОП – 17 (1)/25.11.2016г. 

във връзка с провеждана процедура за възлагане на обществена поръчка с гореописания 

предмет.  

В същото се съдържа запитване със следното съдържание:  

 

ВЪПРОС №1:  „В техническата спецификация т. II.3 е записано: „Голяма част от 

строителното петно е заето от съществуваща стара масивна едноетажна постройка общинска 

собственост, която е необходима да се премахне, а строителния отпадък и материали да се 

съберат и извозят на депо определено от възложителя”. В същото време в КСС не е 

предвидено разрушаване на сградата и извозване на отпадъците. Моля Възложителят да 

уточни събарянето на сградата задължение на Изпълнителя ли е и ако е задължение на 

Изпълнителя, допустимо ли е в КСС да се добавят позиции по необходимите СМР. Моля да 

уточните на какво разстояние трябва да се извозят строителните отпадъци и има ли такса 

депо. 

 

            ОТГОВОР №1:  Премахването на съществуващата масивна едноетажна постройка и 

извозването на строителните отпадъци до депо ще се извършат от Възложителя преди 

започване на строително-монтажни работи,  предмет на настоящата обществена поръчка. 

 

    

http://www.obstinaruen.com/


            ВЪПРОС №2: Съгласно минималните изисквания към техническите и 

професионалните способности на участника – за последните пет години участника трябва да 

е изпълнил строителство с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката. Под 

„сходно” с предмета на поръчката се разбира строителство: изграждане на сграда. Ще 

приеме ли Възложителя за обект сходен с предмета на поръчката: реконструкция и/или 

рехабилитация на сграда? 

 

           ОТГОВОР № 2: Съгласно одобрената документация на горепосочената обществена 

поръчка, в Раздел Б „Специфични изисквания. Критерии за подбор”, точка  3, подточка 3.1. е 

посочено, че:  „Участникът следва да е изпълнил за последните пет години, считано от 

датата на подаване на офертата, в зависимост от датата на която участникът е 

създаден или е започнал дейността си, дейности – строителство с предмет и обем, 

идентични или сходни с тези на поръчката. Като под „сходно” с предмета на поръчката 

следва да се разбира строителство: изграждане на сграда. Възложителят ясно е разписал, 

кое строителство ще се тълкува като сходно с предмета на поръчката и като съответствие с 

поставеното изискване не може да се приеме реконструкция и/или рехабилитация на сграда.  

  

 

 
 

С уважение, 

ИСМАИЛ ОСМАН 

Кмет на община Руен                      

 

 Заличено на осн. чл.2 , ал 2 , т.5 ЗЗЛД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


