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ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ 

 

 

 

Относно поставени въпроси във връзка с публично състезание за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Изпълнение на ремонт и рехабилитация на улична мрежа на 

територията на гр. Алфатар, с. Кутловица и текущ ремонт на Републикански пътища в 

границите на гр. Алфатар” 

 

 

 

 

 

Въпрос 1: „В Приложение №2 – КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА. 

МЕТОДИКА., т. 3. Показател „Оценка на нивото на изпълнение на строителството, 

предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и 

техническите спецификации“ е записано, че 10 т. получава Предложение, което отговаря на 

базовите изисквания на Възложителя. 

Следва ли участника да приеме, че базовите изисквания на Възложителя са посочените в 

първия абзац на т.3, а именно: Предложения, които не включват всички видове работи и 

дейности от Примерното задание или има наличие на паразитни текстове или има 

разминаване между информацията в отделните части на предложението или не е 

предложен план по осигуряване (доставяне, складиране, влагане) на материалите, показващ 

способността за доставяне в съответния срок на материалите, необходими за извършване 

на видовете работи и дейности от Примерното задание няма да бъдат допуснати до 

оценяване по показател „Оценка на нивото на изпълнение на строителството, предложено 

във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите 

спецификации“ и ще бъдат предложени за отстраняване.? 

В случай, че това не са базовите изисквания, моля Възложителя да конкретизира, какво 

включват същите!“ 

Отговор 1: Възложителят е посочил базовите изисквания. 

 

 

 

 

Въпрос 2: „В Примерно задание  Приложение №3 за изпълнението на дейностите на улица 

„Йордан Петров“, гр. Алфатар е предвидено „Направа локален ремонт на пътното платно с 

ограничена ширина (при канализационен клон) - рязане асфалтова настилка, разбиване пътна 

конструкция до здрава основа, изкоп, натоварване и превоз на депо, обратно зариване с 

инертен материал, тр.кам. настилка, плътен асфалт тип А  с дебелина 6 см. и всички 

свързани с това разходи – 126.00 м2“ 

Моля, Възложителя да представи чертеж/детайл по част Конструктивна или друг документ, от 

който да са видни предвидените за направата на същия размер.“ 

Отговор 2: За този обект няма изготвен инвестиционен проект. Конструкцията да се изпълни 

съгласно съществуващите конструктивни пластове на посочената улица.  
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Въпрос 3: „В Приложение №4 – СМЕТКА За изпълнение на ремонтно-възстановителни 

работи по видове дейности, е предвидено Участникът да предложи цена за „Доставка и 

полагане на бордюри, вкл. всички свързани с това разходи“ – позиция №7. 

Моля Възложителя да уточни размера на бордюрите“ 

Отговор 3: Пътни бордюри отговарящи на изискванията за проектиране на улици в 

населените места. 

 

 

Въпросите са получени на 26.02.2020г. 

 

 

 

 

 

Изготвил:………..      ЯНКА ГОСПОДИНОВА 

Павлина Друмева     КМЕТ НА ОБЩИНА АЛФАТАР 

 

28.02.2020г. 

 


