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РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА 
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Строителство на Обект: 
"Довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура - довеждащ водопровод, отвеждащ 
колектор за дъждовни води, външно електрозахранване - кабелни линии 20 кУ, пътна 
връзка и съобщителна връзка - кабелно захранване за пренос на цифрови данни - външни 
връзки до съществуващите мрежи и съоръжения на Площадка № 5 - съседни терени на 
съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в землището на с. 
Шереметя, общ. Велико Търново" по Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за 
изграждане на строителни и инженерни обекти, проектирани от Възложителя (Червена 
книга)". 

Въпрос 1: В количествената сметка няма никъде предвидено доставка на материали (Кабел 
20KV, Стълб ЪМ20, РОМзК, Катодни отводители и други). Следва ли да се предвиди доставката 
на тези материали? 

Отговор: Да, доставката на материали следва да се предвиди. Съгласно т.26 „Плик 3 „Предлагана 
цена", стр. 47, от том II „Указания за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка" 
от Документацията: „Предложената от Участника цена трябва да включва всички необходими 
разходи, независимо от какво естество са, за и свързани с качественото и срочно изпълнение на 
предмета на поръчката в описания вид и обхват, включително, но не само, разходи за: работна 
сила, необходимата строителна и друга механизация - подвижна и инсталирана, ръчни и 
механизирани инструменти, подпорни и работни скелета и платформи и техния монтаж и 
демонтаж, материали, крепежни елементи, спомагателни материали, аксесоари, суровини, 
оборудване, допълнителни разходи, режийни разноски, доставки, транспорт до и в рамките на 
обекта, натоварване и разтоварване, приспособления за вертикален или хоризонтален транспорт 
и техния монтаж и демонтаж, складиране, съхранение, съпътстващи операции, временен монтаж, 
извънреден труд, разходи съобразно избраната организация и методология на работа, разходи за 
използваните материали, консумативи, пособия, технически средства и тяхната доставка, 
машинно и компютърно време, разходи по контрола на качеството, разходи за управление, 
разходи за мита, данъци, такси, лицензи, застраховки, плащания към бюджета, печалба, разходи 
за почистване и извозване на отпадъци и за разчистване на площадката, разходи за собствена и 
екзекутивна документация, разходи за изискуемите с проекта, с нормативните документи и 
договора проби и изпитвания, разходи за организация на площадката, отопление на битови 
помещения за Персонала, вода, електричество и други". 



Въпрос 2: По проект кабелът 20KV за външното електро захранване е тип NA2XS(F)2Y 1x185 
mm2 - Може ли същият да се замени с аналогичен - (примерно със САХЕкТ 1x185 мм2)? 

Отговор: Видно от информацията съдържаща се във въпроса сечението на кабелите е едно и 
също. В случай на наличност на сертификат за годност с параметри покриващи техническите 
параметри на кабел 20KV тип NA2XS(F)2Y 1x185 mm 2 същият може да се замени с аналогичен. 

Въпрос 3: Моля, да предоставите детайли на Шахта тип „Табакера" 0,6/0,8/0,9 заложена в част: 
„съобщителна връзка". 

Отговор: Съгласно приложена Схема на детайл на шахта тип „Табакера". 

С оглед спазване на изискването на чл. 29, ал.3 от ЗОП Възложителят публикува 
настоящото разяснение в профила на купувача. 

24.09.2013 г. 



ДЕТАЙЛ НА ШАХТА 90/60/80-тип "ТАБАКЕРА" 
РАЗРЕЗ А-А М1:100 


