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Изх. № 
гр. София 2017 г. 

ДО ПОТЕНЦИАЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ 
в обществена поръчка с предмет: 
„Изпълнение на програмите за 
хидроморфологичен мониторинг на 
повърхностни води за 2017 г." 

Относно: Постъпило искане за разяснение по чл. 33 от ЗОП 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Във връзка с постъпило запитване от потенциален участник по процедура за 
възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет с вх. № 14166/07.09.2017 i 
на основание чл. 33 от ЗОП, възложителят в законоустановения срок предоставя на 
вниманието на потенциалните участници следните разяснения: 

Въпрос 1 
„В Документацията за участие, т. 3.2.2.2, на стр. 39, е: „Извършват 

хидроморфологичен мониторинг на повърхностни води от категория „реки", съглас 
програмата, дадена в прил. 1" 

На стр. 42 от Документацията за участие, Приложение 1, са представе 
пунктовете за мониторинг, заедно с типологията на водните тела. На ред 20 е посо^ 
тип водно тяло L I 1, който тип отговаря на „големи, дълбоки язовири". 

Моля да потвърдите дали при изпълнение на поръчката този пункт с К( 
BG1IS00795MS220, който представлява тип водно тяло L11 - „големи, дшбог 
язовири", ще бъде обект на хидроморфологичен мониторинг." 

Отговор: 
Пункт с код BG1IS00795MS220 ще бъде обект на хидроморфологи^ 
мониторинг. 

Въпрос 2 
„В Документацията за участие, на стр. 39, т. 3.2.2.2. „Извършване 

хидроморфологичен мониторинг на повърхностни води от категория „реки", съглас 
програмата, дадена в прил. 1", подт. а) е посочено: 

Географският обхват на ХМ мониторинг включва 90 пункта от прил. 1, къде 
трябва да се определят всички морфологични елементи (прил. 2)... " 

На стр. 43, Приложение 2, поел. ред, като хидроморфологичен елемент 
качество е посочен „ течения и вълнения ". Този елемент за качество не е спомена 
останалата част от документацията. 
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Необходимо ли е Изпълнителят да го вземе предвид, при изготвяне На 
методиките и при извършване на хидроморфологичния мониторинг, предмет ла 
настоящата обществена поръчка, предвид че посоченият качествен елемент се 
отнася за крайбрежни води? 

Също така необходимо ли е да бъдат взети предвид следните параметри ка 
качествения елемент „морфологични условия" — променливост на дълбочината 
на езера, количество, структура и субстрат на езерното дъно, структура ла 
езерните брегове, променливост на дълбочината, структура и субстрат на 
крайбрежното дъно, предвид че не се отнасят за водни тела от категория „реки 

Отговор; 
Не е необходимо да бъдат взети предвид при изготвяне на методии^те 

качествените елементи, които не се отнасят за водни тела от категория „река". 

Въпрос 3 
Моля да потвърдите, че терминът, посочен в Приложение 2 от Документацията 
за участие, стр. 44 - „структура на рипала", се припокрива с термини1^1е 
„структура на крайбрежната зона" и „структура на бреговата зона". 

Отговор: 
Терминът „структура на рипала" се припокрива със термина „структура 
бреговата зона " 

„Зи Изпълнителен дирто^: 

Зам.-изп. директорД^^Зн^Ш^ .̂̂ ^^ .̂̂ Ь. 

на 

С УВАЖЕНИЕ, 
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