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ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ~НА уО Щ Ш ГТВЕН А
ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „Закриване и рекултивация
на депо за твърди битови отпадъци, землище с. Шереметя, Община Велико
Търново”, открита с Решение РД 24 - 128 от 29.08.2019 г. на Кмета на Община Велико
Търново с ID 930785 и Обявление за поръчка е ID 930797, заведена под уникален номер
в РОП 00073-2019-0048, и с адрес на профила на купувача: https://www.velikotarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/713.

Въпрос № 1:
Наблюдава се разминаване между сроковете, посочени в документацията за възлагане на
обществената поръчка и в Образец № 3 - Техническо предложение.
В документацията за възлагане на обществена поръчка сроковете са. както следва:
Срокът за извършване на техническата рекултивация следва да е не по-малко от 290
(двеста и деветдесет) и не повече от 341 (триста четиридесет и един) календарни дни
Срокът за извършването на техническата рекултивация, и първи етап на биологична
рекултивация (в календарни дни), е не повече от 351 (триста петдесет и един)
календарни дни
В образец № 3 - Техническо предложение е записано следното:
„7. Предлагаме срок за извършване на техническата рекултивация: ..............
(............................................) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол
за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на
строежа (Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за
съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със
съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа
(Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на
актове и протоколи по време на строителството).
8. Предлагаме срок за извършване на първи етап на биологична рекултивация:
.................... (...................................... ) календарни дни (срокът е част от срока за
изпълнение на техническата рекултивация), считано от датата на получаване на
възлагателно писмо за осигуреното финансиране“.
Съгласно т. 8 на Образец № 3 срокът за извършване на първи етап на биологична
рекултивация е част от срока за изпълнение на техническата рекултивация, т. е. сумата
от сроковете на техническата рекултивация и първи етап на биологичната рекултивация
трябва да бъде в рамките на от 290 до 341 дни. В същото време в документацията за
участие е записано, че: Срокът за извършването на техническата рекултивация, и

\SSwJтм
Intertek

Община - приятел иа детето
Г\

ISO 9001:2008 Сертификат N 0030304
IS0 14001:2004 Сертификат N 23285
ISO27001:2005 Сертификат N 23285

unicefi©

първи етап на биологична рекултивация (в календарни дни), е не повече от 351 (триста
петдесет и един) календарни дни.
Моля да уточните допусната ли е техническа грешка и колко трябва да бъде сумарния
максимален срок техническата рекултивация и първи етап на биологичната
рекултивация (в календарни дни).

Отговор № 1:
Съгласно условията от документацията, посочени в Глава III „Съдържание на
офертата и изискуеми документи“, Раздел 1 „Съдържание на офертата. Общи
положения“, участниците представят „3. Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т. 1 от
ППЗОП по образец № 3, съдържащо:
- срок за извършване на техническата рекултивация (в календарни дни, считано
от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и
определяне на строителна линия и ниво на строежа) - не по-малко от 290 (двеста и
деветдесет) и не повече от 341 (триста четиридесет и един) календарни дни
- срок за извършване на първи етап на биологична рекултивация (в календарни
дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за осигуреното
финансиране).
- гаранционен срок на изпълнените СМР при техническата рекултивация (в
години) - не по-малко от 5 (пет) години, след приключване на техническата
рекултивация с подписването на акт обр.15).
- Предложение за изпълнение на поръчката по чл. 39, ал. 3 („ б”) от ППЗОП в
съответствие с техническото задание, действащото законодателство и изискванията
на възложителя “.
В Раздел 2 „Изисквания за съдържанието на предложение за изпълнение на
поръчката“ е указано, че „линейният график включва всяка една от дейностите в обхвата
на поръчката за изпълнението. Участниците се съобразяват със заложения срок за
изпълнение на работите“; „Етапите на изпълнението са съгласно приложената
количествена сметка“, като са изрично посочени и границите на сроковете, които следва
да предложат участниците, съобразно спецификата на дейностите и целите на поръчката,
а именно:
„ Срокът за извършване на техническата рекултивация следва да е не по-малко
от 290 (двеста и деветдесет) и не повече от 341 (триста четиридесет и един)
календарни дни.
Срокът за извършването на техническата рекултивация, и първи етап на
биологична рекултивация (в календарни дни), е не повече от 351 (триста петдесет и
един) календарни дни.
Срок за извършване на отгледни мероприятия - втори етап на биологичната
рекултивация - 3 (три) години
Определените срокове за извършване на техническата рекултивация - не повече
от 341 календарни дни, и за извършване на техническа рекултивация заедно с първи етап
на биологична рекултивация - не повече от 351 календарни дни, са посочени като
максимални.

Според посочените условия в Техническата спецификация биологичната
рекултивация се извършва след приключване на техническата, но може да започне и след
полагане на рекултивиращия слой от пръст и хумус и да се изпълнява паралелно е
изграждането на система за повърхностни води.
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