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Изх. № 70 00-176 (1) 

Дата: 16.04.2018 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 подробна Количествена сметка № 6 на подобект „Ул. „Найден Геров“ от о.т. 416 до 

о.т. 426“ – ЗАУСТВАНИЯ – има количество, което не е описано в КСС на поръчката 

- Разваляне на съществуваща асфалтова настилка – 142,00 м
2
 

Моля да уточните дали да се съобразяваме с това количество при изработването на 

офертата! 

 

ОТГОВОР № 1: 

Не следва да се съобразявате с цитираното количество. 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. 

 

 

ВЪПРОС № 2: 

В подробна Количествена сметка № 6 на подобект „Ул. „Найден Геров“ от о.т. 416 до 

о.т. 426“ – ЗАУСТВАНИЯ – има количество, което не е описано в КСС на поръчката 

- Разваляне на съществуващи бордюри – 16,00 м 

Моля да уточните дали да се съобразяваме с това количество при изработването на 

офертата! 

 

ОТГОВОР № 2: 

Не следва да се съобразявате с цитираното количество. При изготвяне на офертата си 

следва да се съобразите с количеството за съответния вид дейност, което е посочено в 
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Количествено – стойностната сметка - Приложение № 5.1. от документацията към 

обществената поръчка. 

 

ВЪПРОС № 3: 

В общата количествена сметка № 2 на подобект „Ул. „Първа” – от о.т.64 до о.т.835” има 

несъответствие с подробна количествена сметка № 4 и количествена сметка № 9. 

В общата количествена сметка № 2 позиция 2.2 „Доставка и полагане на асфалтова 

смес за долен пласт на покритието /АС бин./, за профилиране и изравняване на пластове с 

дебелина 6см., включително всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на 

ТС.” е с количество 845,97 т. 

Като се съберат количествата за тази позиция от подробна количествена сметка № 4 и № 

9, съответно 234,27т. и 88,08т. се получава количество от 322,35т. 

 

Грешката се получава при събирането на количествата на две различни позиции, 

съответно: „Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /АС 

бин./, за профилиране и изравняване на пластове с дебелина 6см., включително всички 

свързани с това разходи, съгласно изискванията на ТС.” с количество 234,27т. от подробна 

количествена сметка № 4  и „Доставка и полагане на асфалтова смес за износващ пласт, АС 

изн. А, с дебелина в уплътнено състояние 4 см., включително всички свързани с това 

разходи, съгласно изискванията на ТС.” с количество 611,70 м2 от подробна количествена 

сметка № 9 

 

Моля да уточните точното количество на Позиция 2.2. 

 

ОТГОВОР № 3: 

При формирането на количеството за Позиция 2.2. „Доставка и полагане на асфалтова 

смес за долен пласт на покритието /АС бин./, за профилиране и изравняване на пластове с 

дебелина 6см., включително всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на 

ТС” в количествена сметка № 2 на подобект „Ул. „Първа“ – от о.т.64 до о.т.835“ е допусната 

явна техническа грешка. Точното количество на тази позиция е 322,35 т. 

При изготвяне на офертата си следва да имате предвид, че точното количество на Позиция 

6 „Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /АС бин./, за 

профилиране и изравняване на пластове с дебелина 6см., включително всички свързани с 

това разходи, съгласно изискванията на ТС”, в Количествено – стойностната сметка - 

Приложение № 5.1. от документацията към обществената поръчка, става 3 190,54 т. 

 

 

 

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. 

 


