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Изх. № 0854/30.05.2017 г. 

 

                                     

ДО  

Участниците в обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за основен ремонт на 

улици в община Сърница, съгласно програмата за капиталови разходи на общината за 

2017г.  по две обособени позиции: 

Обособена позиция №1: Избор на изпълнител за основен ремонт на улици в община 

Сърница, съгласно програмата за капиталови разходи на общината за 2017г. 

Обособена позиция №2: Избор на изпълнител за изграждане на подпорни стени за улица 

Беглика в община Сърница, съгласно програмата за капиталови разходи на общината за 

2017г. 

 

 

 

Р  А  З  Я  С  Н  Е  Н  И  Е 

 

 

по чл.189 от ЗОП 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

 

 

По повод на полученото в община Сърница искане за разяснение по условията на 

обществената поръчка с предмет: Избор на изпълнител за основен ремонт на улици в 

община Сърница, съгласно програмата за капиталови разходи на общината за 2017г.  по 

две обособени позиции: 

Обособена позиция №1: Избор на изпълнител за основен ремонт на улици в община 

Сърница, съгласно програмата за капиталови разходи на общината за 2017г. 

Обособена позиция №2: Избор на изпълнител за изграждане на подпорни стени за 

улица Беглика в община Сърница, съгласно програмата за капиталови разходи на 

общината за 2017г., 

и на основание чл.189 от ЗОП, моля да имате предвид следното разяснение по 

Обособена позиция №1: 

Отговор 1: За ул. „Георги Бенковски” в Подробната количествено- стойностна 

сметка, като общо количество за позиция „Изкоп с багер на транспорт за профилиране на 

пътната основа, вкл. натоварване и извозване” да се счита за вярно 468 м3 и това е 

количеството СМР по тази позиция, което следва да бъде попълнено от участниците в 

образеца на КСС и съответно остойностено. 
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За ул. „Беглика” като общо количество за позиция „ Изкоп с багер на транспорт за 

профилиране на пътната основа, вкл. натоварване и извозване” да се счита за вярно 540 

м3 и това е количеството СМР по тази позиция, което следва да бъде попълнено от 

участниците в образеца на КСС и съответно остойностено. 

 

Отговор 2: В подробната количествено-стойностната сметка за ул. „Георги 

Бенковски”, като мерни единици да се разбират по следния начин: 

 

-Изкоп за изграждане на подпорна стена - м3 ; 

-Доставка и полагане на подложен бетон В15- м3 ; 

-Направа и разваляне на кофраж за стени с прави повърхности – м2; 

-Доставка и монтаж на армировка – кг ; 

-Доставка и полагане на бетон В25- м3 ; 

- Доставка и монтаж на стиропор за разделителна фуга- м2 ; 

-Барбакани-  м ; 

-Двойно обмазване с битумен грунд- м2 ; 

-Обратен насип с уплътняване- м3. 

 

Отговор 3: В образеца на техническо предложение е посочено, че: линейният график 

следва да показва сроковете на необходимите дейности и работи и да е базиран на 

техническите спецификации и изисквания на Възложителя и на Работната програма на 

Участника. При изготвянето на линейния график трябва да се вземат пред вид 

необходимите технологични срокове за изпълнение на даден вид СМР и времевата  рамка 

определена в Работната програма на Участника.  Графикът трябва да представя 

подробно строителната програма и да прецизира съответните дейности по дати 

/десетдневки/, разположение на човешки и технически ресурси и тяхното взаимодействие 

и обвързаност, съгласно технологичните изисквания. 

Може условно да се дават за начало и край на съответната дейност ден 1-ви, ден 2-ри 

и т.н., като в графика се покаже за начало условно определена от участника дата. 

Уточнението в скоби „десетдневки“ не означава, че следва да се посочва срок за 

изпълнение на договора кратен на десет. 

 

 

 

Неби Реджеп Бозов П.П. (чл.2 от ЗЗЛД) 

 

Кмет на община Сърница 
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