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О Б Щ И Н А    К О С Т И Н Б Р О Д 
 
Общинска администрация – гр.Костинброд, Софийска област 
гр.Костинброд, п.к. 2230, ул.”Охрид” №1, тел.: 0721 68701, Fax: 0721 68777 
http://www.kostinbrod.bg, e-mail: obshtina@kbrod.net 
 

ISO 9001:2008                                                                                                                              Certificate № QS – 3999 HH 

 

 

До 

Всички заинтересовани лица   Изх.№ 08-00-13/08.02.2016 г. 

 

 

Относно: Постъпили запитвания с вх. № 70-00-58/08.02.2016 г.  

Във връзка: с провеждането на процедура по възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Избор на изпълнител за изработване на инвестиционни проекти във фаза 

работен проект по три обособени позиции“: Обособена позиция № 1: „Реконструкция и 

доизграждане на водопроводната мрежа на с. Петърч, община Костинброд“; Обособена 

позиция № 2: „Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на селата 

Драговищица и Голяновци, община Костинброд“; Обособена позиция № 3: 

„Реконструкция на водопровод по ул. „Момчил войвода“ от о.т. 293 до о.т. 398, гр. 

Костинброд“  

 

РАЗЯСНЕНИЕ 

От  Община Костинброд, с адрес гр. Костинброд, ул. "Охрид" № 1,  

представлявана от Трайко Андреев Младенов – кмет на община Костинброд,  

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 

постъпили въпроси, във връзка с процедура по възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Избор на изпълнител за изработване на инвестиционни проекти във фаза 

работен проект по три обособени позиции“: Обособена позиция № 1: „Реконструкция и 

доизграждане на водопроводната мрежа на с. Петърч, община Костинброд“; Обособена 

позиция № 2: „Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на селата 

Драговищица и Голяновци, община Костинброд“; Обособена позиция № 3: 

„Реконструкция на водопровод по ул. „Момчил войвода“ от о.т. 293 до о.т. 398, гр. 

Костинброд“  

 

ВЪПРОС № 1: Допустимо ли е за Възложителя, участниците в процедурата да 

имат предвид, при изготвянето и оценката на своето предложение, използването на 

друг вид водопроводни тръби и фитинги, при последващото проектиране, като чугун, 
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стъклопласт, PVC-O и др., различни от упоменатите в техническите в техническите 

спецификации към поръчката? 

 

ОТГОВОР: Допустимо е за всички видове тръби, отговарящи на действащите 

национални стандарти и нормативи, както и на проектните технически изисквания на 

конкретния обект. Изискването на Възложителя е категорично само по отношение на 

обхвата на проекта. 

 

 

 

С уважение: ______П___________ 

Трайко Андреев Младенов 

Кмет на община Костинброд 

 


