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Изх. №18 РОП 25/4 

13.04.2018 г. 

 

 

ДО  

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

 Във връзка с постъпило, на 13.04.2018 г. в община Пловдив, искане за 

разяснение по документацията на обществена поръчка, с предмет: „Изпълнение на 

инженеринг (проектиране, авторски надзор и СМР) по следните обособени позиции: 

Обособена позиция № 1: „Реконструкция на сграда с идентификатор 56784.518.457.4 

по кадастралната карта на град Пловдив, находяща се в УПИ I-518.457, образование и 

здравеопазване от кв. 176 по плана на Втора градска част – град Пловдив с 

административен адрес: ул. „Димитър Цончев” № 11 за разкриване на три центъра, 

предоставящи услуги в общността и семейната среда: (1) Център за обществена 

подкрепа (ЦОП), (2) Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните 

семейства и (3) Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и 

техните семейства.“ 

Обособена позиция № 2: „Реконструкция на сгради с идентификатор 56784.524.304.1 

(сграда 1) и 56784.524.304.2 (сграда 2) по кадастралната карта на град Пловдив, 

находящи се в УПИ II - детска градина, кв. 15 по плана на кв. „Университетски” – град 

Пловдив с административен адрес: ул. „Стоян Михайловски” № 13 за разкриване на 

следните резидентни услуги: Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за деца с 

капацитет 12 места в сграда 1 и Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст 

в сграда 2“, по проект № BG16RFOP001-5.001-0015-C01 „Изграждане на ефективна 

социална инфраструктура за предоставяне на 7 нови социални услуги в Община 

Пловдив“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, открита 

с решение № 18 РОП 25/21.03.2018 г. на Георги Титюков – зам.-кмет „Спорт, младежки 

дейности и социална политика“ при Община Пловдив, упълномощен със заповед № 18 

ОА 178/02.02.2018 г. на кмета на община Пловдив, на основание чл. 180, ал. 1 от ЗОП, 

предоставяме следното разяснение: 

 

Текст на искането за разяснение: 

  

Въпрос 1: Моля, възложителят да уточни трябва ли участниците при съставяне на 

графика за изпълнение на поръчката да предвидят срок за въвеждане на обекта в 

експлоатация? Ако отговорът е „Да“, възложителят да уточни какъв срок да предвидим, 

тъй като този срок период е свързан с изготвянето на Окончателен доклад и 

Технически паспорт, от страна на Консултантската фирма, упражняваща строителен 

надзор. 
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Въпрос 2: Срокът от подписване на Констативен акт 15 без забележки до въвеждане 

на обекта в експлоатация ще участва ли при определянето на оценката по показателя 

„Срок за изпълнение на СМР“ в календарни дни. 

 

Отговор № 1:   

В Линейния график за изпълнение на дейностите следва да се предвидят 

законоустановеният/те срок/ове за въвеждане на обекта/ите в експлоатация. 

Предложените срокове не включват времето за разглеждане, съгласуване и одобряване 

на документацията (което се удостоверява с протоколи за предаване и приемане) от 

компетентния орган, както и времето за изготвяне на окончателен/ни доклад/и и 

технически паспорт/и, от страна на консултанта, осъществяващ строителен надзор. 

Отговор № 2:  
     Да. Следва да се има в предвид, че срокът за изпълнение на СМР в календарни дни 

включва и времето за снабдяване с всички необходими документи за въвеждане на 

обекта/ите в експлоатация, от страна на изпълнителя, които са негово задължение. 

Срокът не включват времето за разглеждане, съгласуване и одобряване на 

документацията (което се удостоверява с протоколи за предаване и приемане) от 

компетентния орган, както и времето за изготвяне на окончателен/ни доклад/и и 

технически паспорт/и, от страна на консултанта, осъществяващ строителен надзор. 

 

 

С уважение,  /п./ 

 

ГЕОРГИ ТИТЮКОВ 

ЗАМ.-КМЕТ СМДСП ПРИ ОБЩИНА ПЛОВДИВ И  

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД ЗА УПЪЛНОМОЩАВАНЕ 

№ 18 ОА 198/02.02.2018 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ  

 

 

 

 

 


