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Изх.№70-00-311 (1)/03.04.2017 
 

ДО  

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ  

НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 

ОТНОСНО: Разяснения във връзка с постъпило запитване в публично състезание за възлагане 

на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строеж – Реконструкция и рехабилитация на 

уличната мрежа в Западната част на гр. Гоце Делчев“, под уникален № 00098-2017-0004. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,  

На основание на чл. 180, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и постъпило 

искане за разяснения с вх.№70-00-311/31.03.2017 г. давам следните разяснения на постъпил 

въпрос: 

ВЪПРОС 1:  
 В Обяснителната записка по част Пътна е записано: 

Всички тротоари са предвидени с настилка от унипаваж с конструкция: 

           унипаваж – 6 см; 

           пясъчна подложка – 10см; 

           основа от трошен камък – 20 см. 

            Моля, потвърдете, че паважната настилка ще се изпълнява само върху цименто-пясъчен 

разтвор предвиден по позиции „Доставка и полагане на циментопясъчен разтвор за основа на 

тротоар, включително всички свързани с това разходи“. 

ОТГОВОР:  
            Да. Тротоарите направени с паважна настилка, бетонови тактилни плочи 60/60см и 

бетонови тактилни плочи 30/30см   ще се изпълнява върху цименто-пясъчен разтвор мин. 8см 

предвиден по позиции „Доставка и полагане на циментопясъчен разтвор за основа на тротоар, 

включително всички свързани с това разходи“, положен върху трошен камък мин. 20 см 

предвиден в позиции „Доставка и полагане на трошен камък с непрекъсната зърнометрия 0-40мм 

за  основа на тротоар, включително всички свързани с това разходи“. 

 

ВЪПРОС 2:  
           За „Доставка и полагане на дебелостенна тръба  ф 200 за заустване в колектор и всички 

свързани с това разходи“ – моля, потвърдете, че за тези позиции в цената трябва да се включи  

направата на изкоп, доставката и полагането на РР тръби ф200/225 оребрени, направа на бетонов 

кожух 50/50 бетон В15, обратен насип с уплътняване от земни почви до ниво трошенокаменна 

настилка. 

ОТГОВОР:  
            Да. „Доставка и полагане на дебелостенна тръба  ф 200 за заустване в колектор и всички 

свързани с това разходи“ включва направата на изкоп, доставката и полагането на РР тръби 

ф200/225 оребрени, направа на бетонов кожух 50/50 бетон В15, обратен насип с уплътняване от 

земни почви до ниво трошенокаменна настилка, съгласно чертеж GD-05/06-2015-R-12-00-21-0 

от част Пътна. 

 

С Уважение, 

/п/ (заличено на основание чл.2, ал.2, т. 5 от ЗЗЛД) 

Владимир Москов 

Кмет на Община Гоце Делчев 

http://www.gotsedelchev.bg/

