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Относно: Постъпило запитване с вх. №70-00-350/09.10.2015г., във връзка с 
провеждането на открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Зимно поддържане и снегопочнсване ма общинската и на част от 
републиканската пътни мрежи и улици в населените места на територията на 
Община Костинброд за следващите два зимни сезона 2015г. - 2017г." с две 
обособени позиции: 
обособена позиция № 1: „Избор на изпълнител за извършване на зимно поддържане 
и снегопочистване на територии за обществено ползване (улична мрежа) на 
територията на община Костинброд и на част от републиканската пътна мрежа в 
границите на гр. Костинброд" 
обособена позиция № 2: „Избор на изпълнител за извършване на зимно поддържане 
и снегопочистване на четвъртокласна пътна мрежа, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 2 от 
Закона за пътищата", с уникален номер в РОП - №00035-2015-0002, даваме следното 

РАЗЯСНЕНИЕ 
от 

Община Костинброд, с административен адрес гр. Костинброд, ул. „Охрид" №1, 
представлявана от Милен Димитров - кмет и гл. счетоводител Анита Кръстанова, в 
качеството на ВЪЗЛОЖИТЕЛ по горепосочената обществена поръчка 

правно основание: чл. 29, ал. 1 от ЗОП 

Уважаеми дами и господа, 

На основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП, Ви предоставаме следните разяснения по 
постъпил въпрос, във връзка с процедура по възлагане на обществена поръчка с 
горепосочения предмет, както следва: 

съгласно т.5.2. от Документацията на обществената поръчка: „...доказателства за 
наличие на необходимата за изпълнение на поръчката техника...." 

Въпрос : Дали Възложителят ще приеме: 

- За първа обособена позиция 5 броя комбинирани машини за зимно 
поддържане едновременно за снегопочистване и разпръскване на сол, хим. 
вещества и пясък, да заменят 5 броя пясъкоразпръсвачи и 5 броя снегорини? 

- За втора обособена позиция 7 броя комбинирани машини за зимно 
поддържане едновременно за снегопочистване и разпръскване на сол, хим. 
вещества и пясък, да заменят 7 броя пясъкоразпръсвачи и 7 броя снегорини? 
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Отговор за първа обособена позиция: Възложителя приема за първа обособена 
позиция, че 5 (пет) броя комбинирани машини за зимно поддържане едновременно за 
снегопочистване и разпръскване на сол, хим. вещества и пясък могат да заменят 5 
(пет) броя пясъкоразпръсвачи и 5 (пет) броя снегорини. 
Отговор за втора обособена позиция: Възложителя приема за втора обособена 
позиция, че 7 (седем) броя комбинирани машини за зимно поддържане едновременно 
за снегопочистване и разпръскване на сол, хим. вещества и пясък могат да заменят 7 
(седем) броя пясъкоразпръсвачи и 7 (седем) броя снегорини. 

С УВАЖЕНИЕ: П. П 

ДИМИТЪР ПЕТРОВ 
зам. - кмет на община Костинброд 
временно изпълняващ длъжността 
Кмет на община Костинброд 
съгласно Заповед №РД-05-238/23.09.2015г. 
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