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Изх.№ К-443
18.02.2019 г.
ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА,
В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С
ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ГУРКОВО,
ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”
Относно: Разяснение по зададен въпрос.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 33, ал.1 и 2 от Закона за обществени поръчки, публикуваме
разяснение по зададени въпроси, във връзка с обществена поръчка- публично
състезание предмет: „Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в община
Гурково, по две обособени позиции”.
ВЪПРОС 1: В представената от Възложителя количествена сметка е посочена позиция
„Доставка и монтаж на нови канализационни шахти, вкл. капаци”.
Молим Възложителя да посочи размерите на ревизионните шахти, както и да
уточни дали има съществуваща канализация, която ще се включва в тях, брой и вид на
включванията.
ОТГОВОР 1: Възложителят уточнява, че предвидените за изпълнение дейности по
„Доставка и монтаж на нови канализационни шахти, вкл. капаци” за подобект: ул.
"Петко Енев" в град Гурково с идентификатор 18157.501.793, от о.т. 1190 до о.т. 192 и
ул. "Невен" в град Гурково с идентификатор 18157.501.804, от о.т. 1191 до о.т. 1199,
включват повдигане на съществуващи канализационни шахта и доставка и монтаж на
капаци за канализационни шахти.
ВЪПРОС 2: В представената от Възложителя количествена сметка е посочена позиция
„Доставка и монтаж на линеен напречен дренаж клас С250 с чугунена решетка, вкл.
улей от фазербетон с осигурителна фуга, стоманен кант, безболтова и събирателна
шахта” с дължина 12 м.
Молим Възложителят да уточни на колко места ще се изпълнява улеят и с каква
дължина ще е всеки участък.
ОТГОВОР 2: Възложителят уточнява, че линейният напречен дренаж предвиден за
изграждане на подобект: ул. "Филип Тотю" в град Гурково с идентификатор
18157.501.892 и 18157.501.923, от о.т. 81 до о.т. 161 ще се изпълнява в два участъка с
дължина от 6 л.м. за всеки участък.
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ВЪПРОС 3: В представената от Възложителя количествена сметка за подобект: ул.
"Патриарх Евтимий" в град Гурково с идентификатор18157.501.896, от о.т. 1094 до о.т.
151” е посочена позиция „Доставка и монтаж на напречни отводнителни решетки”- 5
л.м.
Молим възложителя да уточни дали ще се изпълнява целия линеен отток или
става въпрос само за решетка.
ОТГОВОР 3: Възложителят уточнява, че в горепосочената позиция са включени
дейностите по изпълнение на целия линеен отток включително решетка, който ще си
изпълнява на един участък с дължина от 5 л.м.,спазвайки детайла за изпълнение на
позиция: „Доставка и монтаж на линеен напречен дренаж клас С250 с чугунени
решетки, вкл. улей от фазербетон с осигурителна фуга, стоманен кант, безболтова и
събирателна шахта”, съгласно публикувано Разяснение с изх. № К-402 от 14.02.2019
г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: /П.П./
ИВАН ИВАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО
Информацията е заличена на основание чл. 2 от ЗЗЛД.
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