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Изх. № 2600-611-1/02.07.2014 г. 
 

ДО  

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

Относно: Разяснения във връзка с постъпили въпроси по Открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет:  
„Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения в 
община Септември – с. Виноградец, с. Карабунар, с. Бошуля, с. Ветрен дол и с. 
Семчиново“  

 
 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  
  

Във връзка с постъпило запитване, относно открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна 
система и съоръжения в община Септември – с. Виноградец, с. Карабунар, с. 
Бошуля, с. Ветрен дол и с. Семчиново“, на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за 
обществените поръчки (ЗОП), община Септември в качеството си на Възложител, 
предоставя,  следните отговори на въпроси поставени от заинтерсовано лице: 
 

Въпрос №1: 
 

В представените от Вас проекти, в частта им „Обяснителна записка” за всяко едно от селата 
е записано: 
 „3. Връзки. 
 Връзките между тръба и тръба, тръба и фитинг или арматура могат да се изпълняват 
според долуизложената технология. Използваните в проекта методи са следните: 
 Челна заварка. Прилага се за свързване тръба към тръба и тръба към фитинг, когато 
последният е подходящ за това … … … … 
 Съединения посредством фланци. За фланшови съединения на парчета от тръба или 
на специални части, се използват плоски стоманени фланци, сложени върху заваряеми 
накрайници от тръбите  PEND … … … …” 
 В Техническата спецификация от тръжната документация, в т. ІІ. Специфични 
изисквания за изпълнение на строителството, подточка 2.3.2. Полиетиленови 
електрозаваряеми и челно заваряеми фитинги е записано: 
 „В тази спецификация са обхванати фитинги за електрозаваряване и такива с гладки 
краища. Излетите с инжектиране фитинги трябва да имат същите експлоатационни 
характеристики като тръбата. 
Обхват: Полиетиленови фитинги ще се използват за следните приложения: 
(а)   Излети с инжектиране фитинги - за челно заваряване и електрозаваряване към тръби. 
(б) Фитинги с размери до Ф 200 - за електрозаваряване … … … … 
 Всички електрозаваряеми фитинги трябва да са за PN10 и PN16, като за 
електрозаваряеми муфи могат да се изискват за PN10 и PN16, а всички полиетиленови 
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фитинги на челна заварка трябва да са за PN10 и PN16. Фитингите PN 16 са предвидени в 
участъка предвиден с такова работно налягане. 
 Електрозаваряемите тройници трябва да са с вградени реотани за електрозаваряване 
само в двата края на правата посока, а отклонението трябва да е с гладък край за 
електромуфено или челно заваряване.” 
 В КС от документацията за участие не е уточнено кои фитинги са за челно 
заваряване и кои за електрозаваряване, както и броя на електрозаваряеми муфи (които от 
друга страна са нецяло число) не кореспондира с броя на свързванията, които ще се 
извършат чрез тях. 
 Въпрос:  Тъй като в тръжната документация се изискват от участниците анализи на 
единичните цени, както и технологична последователност и анализ на строителните 
процеси, които две условия, пряко участват в оценката за класиране, моля да 
конкретизирате вида на фитингите: 
 1. Кои фитинги са с гладък крой за електромуфено заваряване. 
 2. Кои фитинги са  с гладък край за челно заваряване. 
 3. Кои фитинги са с вградени реотани за електрозаваряване. 

 
Отговор на въпрос №1: 
 
В обяснителната записка са записани общи правила за работа с тръби от PEHD. 

Конкретно в монтажните планове категорично са посочени начините на свързване, като има 
и легенда за използваните означения. Основно е използвана челна заварка и фитинги за 
челна заварка. Ако в монтажен план и в количвсена сметка  не са упоменати изрично 
електо-муфи, значи не са предвидени такива. 

 
Въпрос №2: За точното остойностяване на СМР, включени в КС, и коректно 

представяне на ценовото ни предложение: 
 Въпрос: Моля да представите на участниците в търга цената за депониране на 
строителни отпадъци и на земни маси, на регламентираните за това депа. 
 

Отговор на въпрос №2: 
 
Съгласно чл.53А, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Септември, таксата за 
депониране на 1 куб. м неопасни отпадъци на общинско депо в местността „Горни 
Башалий” гр. Ветрен за строителни отпадъци е 4 лв./м3. 

 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
/п/ ПЕТЪР БОШЕВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ 
 


