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Изх. № 70 00-181 (1) 

Дата: 18.04.2018 г. 

Гр. Вършец 

 

 

ДО 

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

 

 

 

РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

на основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП 

 

 

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

“Извършване на СМР за изпълнение на обект „Реконструкция и рехабилитация на част 

от уличната мрежа на гр. Вършец, община Вършец“, открита с Решение № 178/21.03.2018 г. 

на Кмета на Община Вършец, с уникален номер в РОП 00850-2018-0009 
 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

  

  

В законоустановения срок по чл. 33, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е 

постъпило запитване от заинтересовано лице с искане за разяснение по документацията за 

участие в горепосочената процедура за възлагане на обществена поръчка. В тази връзка Ви 

представяме следните разяснения: 

  

ВЪПРОС № 1: 

В Приложение 5.1 от Тръжната документация, в позиция № 23 „Общ обикновен изкоп за 

тротоари, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, 

разтоварване на депо и оформянето му“ количеството посочено е 2249,22 м3, същевременно 

в Проектната документация приложена към Обществената поръчка, при направен сбор на 

проектните количества за общ обикновен изкоп за тротоари посочени в подробните 

количествени сметки по подобекти, количеството е 2053,56 м3. 

Моля, Възложителят да уточни как е изчислил количеството посочено в Приложение 

5.1., с цел избягване допускане неточности в изготвяне на Техническото предложение. 

 

ОТГОВОР № 1: 

В Приложение № 5.1. от документацията за участие – Количествено – стойностна сметка, 

позиция № 23 „Общ обикновен изкоп за тротоари, включително натоварване, 

транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му“, 

посоченото количество от 2 249,22 м3 представлява сбор от проектните количествата за същата 

дейност, посочени в подробните количествени сметки по улици, както следва: 
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№ Улица (подобект) 
Ед. 

мярка 

Количество за 

съответната улица, 

съгласно подробни 

КС (нов тротоар) 

Количество за 

съответната улица, 

съгласно подробни 

КС (зауствания) 

Общо за 

съответната 

улица (к4+к5) 

1 2 3 4 5 6 

1 
Ул."Христо Ботев" - от 

ОТ154 до  ОТ64 
м³ 393,42 67,32 460,74 

2 
Ул."Първа"  - от ОТ64 до 

ОТ835 
м³ 164,17 56,90 221,07 

3 
Ул. "Никола Вапцаров" - 

от ОТ120 до  ОТ136 
м³ 

102,86 4,81 
107,67 

4 
Ул."Васил Априлов" - от 

ОТ136 до  ОТ103 
м³ 103,90 0,00 103,90 

5 
Ул."Цар Симеон" - от 

ОТ170 до ОТ17 
м³ 378,58 15,94 394,52 

6 

Ул."Янко Сакъзов" -  от 

ОТ213 до ОТ170, 

включително ул. „Ал. 

Константинов“ от ОТ207 

до ОТ206 и ул. „Цар 

Иван Асен II“ от ОТ170 

до ОТ171 

м³ 425,33 0,00 425,33 

7 
Ул."Липа" - от ОТ524 до 

ОТ416 
м³ 438,56 38,82 477,38 

8 
Ул."Найден Геров" - от 

ОТ416 до ОТ426 
м³ 46,74 11,87 58,61 

ОБЩО за  позиция №23 от Приложение № 5.1. -„Общ обикновен изкоп за 

тротоари, включително натоварване, транспортиране на определено 

разстояние, разтоварване на депо и оформянето му“   

2 249,22 

 

 

При изготвяне на офертата си следва да се съобразите с количеството за съответния вид 

дейност, което е посочено в Количествено – стойностната сметка - Приложение № 5.1. от 

документацията към обществената поръчка. 

 

 

 

С уважение, 

 
 

………(подпис)*…………. 
 

ИНЖ. ИВАН ЛАЗАРОВ 

Кмет на Община Вършец 

 

*Забележка: Заличена информация съгласно чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от 

ЗЗЛД. 

 


