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Относно: запитване с вх.№ 28-00-278//09.07.2010г.  и запитване с вх.№ 28-00-

279//09.07.2010г. по документация за ОП 00803-2010-0001 

 

Във връзка с разпоредбата  на чл. 29 от ЗОП, Община Кубрат прави следните 

разяснения по документацията за участие в горепосочената обществена поръчка: 

Въпрос: С оглед  коректното изготвяне на линейния график за изпълнение на 

обекта и съобразяването в него на изпълнението на СМР с метеорологичните условия, 

Ви молим да посочите индикативната дата за подписване на протокола обр.2а, която е и 

начална дата за започване на строителството. 

Отговор: Приемете дата 01.10.2010г. 

Въпрос: След като се запознахме с количествените сметки по позиция 2 

констатирахме, че в първата част от тя са обобщени количествата по приложените след 

това количествени сметки за ул.Дели Орман, ул. Детелина, ул.Добруджа, ул. Юрий 

Гагарин, ул.Мадара и ул.Арда. Никъде не е указано, че това е обобщена сметка и така 

както е посочено в документацията се събират стойностите на всички сметки, 

включително и обобщената. Това ще доведе до удвояване на стойността на обекта. 

Моля да уточните как точно да представим количествено-стойностна сметка – 

остойностена само обобщената количествената сметка или остойностени количествени 

сметки по улици. 

Отговор: Остойностяват се всички приложени КС, а стойността от обобщената е 

предложената цена, която е сума и от получените цени за всяка улица. 

Въпрос: Съгласно т.6.2.3. трябва да представим на хартиен и магнитен носител 

количествена сметка, изготвена с програмата „Building Manager” – Приложение № 1. 

Предполагаме, че желаете да представим количествено-стойността сметка – 

Приложение № 1. При представянето на магнитен носител тази количествено-

стойностна сметка в какъв формат трябва да бъде – във формат от програмата „Buildig 

Manager” или във формат “Excel”, след експорт от програмата. Обръщаме Ви внимание, 

че се работи на различни версии на програмата „Building Manager” и е възможно 

нашите файлове да не са съвместими с версията, която имате. 

Отговор: Следва да представите остойностена количествена сметка във формат 

от програмата „Building Manager” на версията, с която разполагате – 2005,2008. 

Въпрос: По обособена позиция 1 – Проект № 17/322/00043 „Рехабилитация на 

парк „Омол” и прилежащите зелени площи при административна сграда на Община 

Кубрат”, Част Паркоустройство и благоустройство: 

- Молим да ни изпратите подробна дендрологична ведомост за позиции №№ 4, 

5, 6, 7, 8, 9 и 10 от раздел А „Изграждане на зелени площи” и ако има разминавания в 

броя на растителните видове между ведомостта и Количествената сметка – молим да 

укажете какви количества да се остойностят. 

- Молим да ни изпратите детайл за позиции № 1 и № 5 от раздел Г „Направа на 

дървено мостче по детайл”; 

- Молим да ни изпратите детайл за позиции № 9 от раздел Д „Изграждане на 

места за сядане около дървета – 6 бр.”; 

Отговор: В Документацията за участие е посочено, че участниците, закупили 

документация за настоящата обществена поръчка могат да се запознаят с работния 
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проект от 10,00 часа всеки работен ден в административната сграда на Община Кубрат 

(стая № 32). Остойностяват се количествата от приложената КС. 

Въпрос: По обособена позиция 1 – Проект №17/322/00043 „Рехабилитация на 

парк „Омол” и прилежащите зелени площи при административна сграда на Община 

Кубрат”, Част В и К, Раздел А Водопровод: 

- Молим да уточните каква марка е помпата по поз. № 25 и № 26; 

- Молим да уточните каква марка са дюзите по поз. № 27 и № 28. 

Отговор: В Документацията за участие е посочено, че участниците, закупили 

документация за настоящата обществена поръчка могат да се запознаят с работния 

проект от 10,00 часа всеки работен ден в административната сграда на Община Кубрат 

(стая № 32). 

 

 

 

 

РЕМЗИ ХАЛИЛОВ 

Кмет на община Кубрат 

 

 

 


