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ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА,
В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:
„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ПОДОБРЯВАНЕ
НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТАИНФРАСТРУКТУРА
НА СЕЛАТА КОНАРЕ И ПАНИЧЕРЕВО,
ОБЩИНА ГУРКОВО, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА,
ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ №2,
С ПРЕДМЕТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА
ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С. ПАНИЧЕРЕВО,
ОБЩ. ГУРКОВО- ПЪРВИ ЕТАП”.
Относно: Разяснение по зададен въпрос.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 33, ал.1 и 2 от Закона за обществени поръчки, публикуваме
разяснение по зададени въпроси, във връзка с обществена поръчка- открита процедура
с предмет: „Подобряване на водоснабдителната инфраструктура на селата Конаре и
Паничерево, община Гурково, област Стара Загора, по две обособени позиции” по
ПРСР 2014-2020 г.”, по обособена позиция №2 с предмет: „Реконструкция на вътрешна
водопроводна мрежа на с. Паничерево, общ. Гурково- първи етап”.
ВЪПРОС 1: Къде Възложителят предвижда да се депонират строителните отпадъци и
излишни земни маси? Има ли такси и в какъв размер са те? Какво е транспортното
разстояние до съответните депа?
ОТГОВОР 1:
По отношение депонирането на строителни отпадъци:
Не е предвидено строителните отпадъци да се депонират на депо, съгласно
„НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ И ЗА ВЛАГАНЕ
НА РЕЦИКЛИРАНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, Приета с ПМС № 267 от
05.12.2017 г.“,
При извършване на СМР, СО(строителните отпадъци) се третират от лица,
които имат право да извършват дейности по третиране на СО съгласно чл. 35 ЗУО, или
се предават за третиране на лица, които имат право да извършват дейности по
третиране на СО съгласно чл. 35 ЗУО , със съответния код по Наредба № 2 от 2014 г. за

класификация на отпадъците (обн., ДВ, бр. 66 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 32 от 2017 г.) с
цел осигуряване постигането на целите за материално оползотворяване на СО, въз
основа на писмен договор между страните.
По отношение депонирането на излишни земни маси:
Възложителят ще организира временни площадки за депониране на излишните
маси в рамките на 2-3 км от населените места.
За депонирането на излишните маси се заплаща такса в размер на 1 /един/ лев на
м3, съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Гурково.
ВЪПРОС 2: Възложителят ще приеме ли да се представят анализни цени само на
неповтаряемите позиции в КС?
ОТГОВОР 2: Възложителят ще приема анализни цени на неповтаряемите позиции от
КС с оглед намаляване на административната натовареност на участниците при
изготвяне на офертите си за участие в настоящата процедура.
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