РЕПУБЛИКАБЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЦАРЕВО

РАЗЯСНЕНИЕ ПО ПОСТЪПИЛО ЗАПИТВАНЕ
На основание и в срока по чл. 180, ал. 2 от ЗОП в отговор на постъпило запитване факс с
вх. № 53-01-1499-/1/ от 12.09.2017 г., във връзка с публично състезание за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА
СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ НА ГРАД ЦАРЕВО“,
предоставяме следните разяснения:
Въпрос №1: „Моля Възложителят да посочи местоположението на общинското депо?
Отговор: Общинското депо за строителни отпадъци се намира на 4 км от обекта.
Въпрос №2:„Моля Възложителят да укаже стойността на такса депо?
Отговор: Стойността на таксите за общинско депо са следните:
- За земни маси – 2лв./ куб.м.
- За строителни отпадъци – 42 лв./ тон.
Въпрос № 3: В КС част – НАСТИЛКИ, ОБЛИЦОВКИ И ДЕТАЙЛИ КЪМ ТЯХ за поз.3
„Изпълнение на настилка от гранитни плочи с размери 69/ 57.5 см – цвят тъмносив при
детайл 6“,
Моля Възложителят да уточни какъв е вида на обработка на гранитните плочи /полиране,
термолющене или друг/?
Отговор – Обработката на всички плочи от гранит за целия строеж е чрез бластиране
(пясъкоструене) за постигане на „кадифен“, неполиран ефект.
Въпрос № 4: В КС част – „НАСТИЛКИ, ОБЛИЦОВКИ И ДЕТАЙЛИ КЪМ ТЯХ“ за поз.4
Изпълнение на декоративен фриз от гранитни плочи с ширина 9 см – цвят тъмносив при
детайл 6“
няма предоставени детайли и чертежи от Възложителят.
1. Моля да ни бъдат предоставени такива.
2. Моля Възложителят да уточни точния размер на фриза
3. Моля Възложителят да уточни какъв е вида на обработка на декоративния фриз от
гранитни плочи /полиране, термолющене или друг/?
Отговор – По т.1 и 2 въпросният декоративен фриз, може да се види в чертежи №11 и 12
– дет.5 и дет.6 (част Архитектура), където е отбелязан като: „фуга гранит цвят тъмносив 10см.“
Последното да се разбира като: 9см ширина на плоча от тъмен гранит, 2 х 0,5 см фуга от
полиуретанов силикон с UV защита
Моля вижте и приложения чертеж №07 от ДОПЪЛНИТЕЛНИ ГРАФИЧНИ МАТЕРИАЛИ. По
т.3 - Обработката на всички плочи от гранит за целия строеж е чрез бластиране (пясъкоструене)
за постигане на „кадифен“, неполиран ефект.

Въпрос № 5: В КС част – „НАСТИЛКИ, ОБЛИЦОВКИ И ДЕТАЙЛИ КЪМ ТЯХ“ за
поз.10: „Доставка и монтаж на гранитни плочи 69/ 57,5 см, фрезовани с ивици, цвят
тъмносив“,
няма предоставени детайли и чертежи от Възложителя.
1. Моля да ни бъдат предоставени такива.
2. Моля Възложителят да уточни разстоянието между фрезованите ивици, каква и
ширината и дълбочината на фрезоване.
3. Моля Възложителят да уточни какъв е вида на обработка на декоративния фриз от
гранитни плочи /полиране, термолющене или друг/?
Отговор – По т.1 и 2 - Моля вижте приложения чертеж №08 от ДОПЪЛНИТЕЛНИ
ГРАФИЧНИ МАТЕРИАЛИ. По т.3 - Обработката на всички плочи от гранит за целия строеж е
чрез бластиране (пясъкоструене) за постигане на „кадифен“, неполиран ефект.
Въпрос № 6: В КС част – „НАСТИЛКИ, ОБЛИЦОВКИ И ДЕТАЙЛИ КЪМ ТЯХ“ за
поз.11: „Доставка и монтаж на тактилни плочи“
няма предоставени детайли и чертежи от Възложителя.
1. Моля да ни бъдат предоставени такива.
2. Моля Възложителят да уточни размера и цвета на тактилните плочи.
3. Моля Възложителят да уточни дали тактилните плочи са гранитни. Ако тактилните
плочи са гранитни то:
4. Моля Възложителят да уточни разстоянието между фрезованите ивици, каква и
ширината и дълбочината на фрезоване.
5. Моля Възложителят да уточни какъв е вида на обработка на гранитните плочи /полиране,
термолющене или друг/?
Отговор – по т.1, 2, 3 и 4 - Моля вижте приложен чертеж №09 от ДОПЪЛНИТЕЛНИ
ГРАФИЧНИ МАТЕРИАЛИ, по т. 5 - Обработката на всички плочи от гранит за целия строеж е
чрез бластиране (пясъкоструене) за постигане на „кадифен“, неполиран ефект.
Въпрос № 7: В КС част – „НАСТИЛКИ, ОБЛИЦОВКИ И ДЕТАЙЛИ КЪМ ТЯХ“ за
поз.12 – т.12.2: „Доставка и монтаж на гранитни плочи 16/ 69 см – 384бр. И 30/69 – 384 бр.,
цвят светлосив“,
Моля Възложителят да уточни какъв е вида на обработка на гранитните плочи /полиране,
термолющене или друг/?
Отговор - Обработката на всички плочи от гранит за целия строеж е чрез бластиране
(пясъкоструене) за постигане на „кадифен“, неполиран ефект.
Въпрос № 8: В КС част – „НАСТИЛКИ, ОБЛИЦОВКИ И ДЕТАЙЛИ КЪМ ТЯХ“ за
поз.13 – т.13.3: „Доставка и монтаж на гранитни плочи 69/ 57,5 см – цвят светлосив“,
поз.14 – т.14.3: „Доставка и монтаж на гранитни плочи 69/ 57,5 см – цвят светлосив“
Моля Възложителят да уточни какъв е вида на обработка на гранитните плочи /полиране,
термолющене или друг/?
Отговор - Обработката на всички плочи от гранит за целия строеж е чрез бластиране
(пясъкоструене) за постигане на „кадифен“, неполиран ефект
Въпрос № 9: В КС част – „НАСТИЛКИ, ОБЛИЦОВКИ И ДЕТАЙЛИ КЪМ ТЯХ“ за
поз.14 – т.14.4: „Доставка и монтаж на гранитни плочи с ширина 9 см. – цвят тъмносив“
1. Моля Възложителят да уточни какъв е точния размер на гранитните плочи
2. Моля Възложителят да уточни какъв е видът на обработка на гранитните плочи
/полиране, термолющене или друг/?
Отговор - по т.1 - Точният размер на гранитните плочи е 9/69/3 см – 1,5 м² ; 9/ 57,5 / 3 см
– 1,5 м², по т.2 - Обработката на всички плочи от гранит за целия строеж е чрез бластиране
(пясъкоструене) за постигане на „кадифен“, неполиран ефект
Въпрос № 10: В КС част – „НАСТИЛКИ, ОБЛИЦОВКИ И ДЕТАЙЛИ КЪМ ТЯХ“ за
поз.17 – т.17.3: „Доставка и монтаж на облицовъчни гранитни плочи на водно огледало“

1. Моля Възложителят да уточни какъв е цвета и точния размер на гранитните плочи за
облицовка на водно огледало.
2. Моля Възложителят да уточни какъв е вида на обработка на гранитните плочи /полиране,
термолющене или друг/?
Отговор - по т.1 - Цветът на гранитните плочи е светлосив, а размерите са 46/ 46/ 3 см.,
по т.2 - Обработката на всички плочи от гранит за целия строеж е чрез бластиране
(пясъкоструене) за постигане на „кадифен“, неполиран ефект
Въпрос № 11: В КС част – „НАСТИЛКИ, ОБЛИЦОВКИ И ДЕТАЙЛИ КЪМ ТЯХ“ за
поз.23: „Полагане на гранитен бордюр 15/30/100 см на цим.пясъчен разтвор“
няма предоставени детайли и чертежи от Възложителя.
1. Моля да ни бъдат предоставени такива.
2.Моля Възложителят да уточни дали бордюрът е с фаска или не, и ако да, какъв е размерът
на фаската.
3.Моля Възложителят да предостави цветна снимка на бордюра за да се види точният му
цвят
4.Моля Възложителят да уточни какъв е вида на обработка на бордюра /полиране,
термолющене или друг/?
Отговор - по т.1 и 2 - Моля вижте приложения чертеж №10 от ДОПЪЛНИТЕЛНИ
ГРАФИЧНИ МАТЕРИАЛИ
по т.3 и 4 - Обработката на всички плочи от гранит за целия строеж е чрез бластиране
(пясъкоструене) за постигане на „кадифен“, неполиран ефект
Въпрос № 12: В КС не са посочени позиции за гранитна плоча с отвор за дюза 69/ 57.5
см и гранитна плоча перфорирана 69/ 57,5 см, а в чертежите на част – Архитектура, чертеж – 021 са показани за изпълнение.
1. Моля Възложителят да уточни дали ще се изпълняват гореописаните плочи и ако да, то:
2. Моля Възложителят да предостави детайл за двата типа плочи.
3. Моля Възложителят да посочи цвят и размери на плочите.
4. Моля Възложителят да уточни местоположението и размерите на отворите.
5. Моля Възложителят да уточни какъв е вида на обработка на гранитните плочи
/полиране, термолющене или друг/?
Отговор - Тези плочи са отпаднали при преработването на документацията и
премахването на фонтана. В новата ситуация чертеж 2, са изключени от легендата към чертежа.
Тези плочи са заменени и в чертежите и в КС, с такива като в останалата част на площада, в
този смисъл те не са предмет на офериране.
Въпрос № 13: В КС част ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ – СИЛНОТОКОВИ за поз.27:“
Парково освет. тяло 50W LED мин IP 65, комплект със стълб Н=4,00 м над кота терен /опция/,
избор и монтаж в Приложение №1 върху бетонов фундамент, с монтирана и защитена клемна
кутия IP 65 за извода на кабела от фундамента, до монтиране на осветителното тяло при
необходимост“.
Спрямо Приложение 1 моля Възложителят да посочи кое осветително тяло има предвид.
Групата от 5 осветителни тела с една обща основа или единичното осветително тяло.
Отговор - Моля да бъде оферирано осветително тяло – група от 5 тела с една обща
основа.
Въпрос № 14: От КС - Част ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ - СИЛНОТОКОВИ за поз.55:
"Направа на ревизионна кабелна шахта" - няма предоставени детайли и чертежи от
Възложителя. Моля да ни бъдат предоставени такива.
Отговор - Кабелните шахти са стандартни, тип Енерго, прилагаме схема "Кабелна
шахта" в ДОПЪЛНИТЕЛНИ ГРАФИЧНИ МАТЕРИАЛИ.
Въпрос № 15: От КС - Част ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ - СИЛНОТОКОВИ за поз.65:
"Изработка, доставка, монтаж, подвързване и пуск на табло за управление на осветление част
автоматика, ключове за ръчен и автоматичен пуск, светлинна индикация. Таблото е

комплектовано с 1бр. DDC контролер за управление на осветителни кръгове и 1бр. операторски
панел за наблюдение на системата.
- Доставка и монтаж на 1бр. сензор за ниво на външна осветеност
- Програмиране на контролер и визуализиране на системата върху операторски панел
- Пуск, тест и настройки на системата."
няма предоставена еднолинейна схема за управление. Моля Възложителят да предостави
такива.
Отговор - Прилагаме Задание за разработване на система за автоматизация и контрол
на осветителни тела
Въпрос № 16: В КС част ПАРКОВИ ЕЛЕМЕНТИ за поз.1: „Доставка и монтаж на
решетки от неръждаема стомана с размери 345/ 172,5 около дървета“
1. Моля Възложителят да посочи какъв да е видът на вътрешния отвор – кръг или квадрат
2. Моля Възложителят да посочи какъв да е размерът на вътрешния отвор.
3. Моля Възложителят да посочи дебелината на решетката
4. Моля Възложителят да уточни дали неръждаемата стомана може да се замени с чугун
Отговор - по т.1 и т.2 - Отворът е кръг и ще зависи от размерите на стъблата на
дърветата. За нуждите на тръжната документация, моля приемете радиус 20см.
По т.3 - Моля вижте чертежи №11 - Детайл 5, чертеж 11.01 - Детайл 5 (Разрези 1 и 2). Решетките
са изработени от шини от неръждаема стомана със сечение 100/20мм.
по т.4 - Не е невъзможно да бъде подменена с чугунена решетка, но да бъдат запазени всички
дебелини, размери и пропорции на проектанта от неръждаема стомана.
Въпрос №17: В КС част ПАРКОВИ ЕЛЕМЕНТИ за
поз.2: "Доставка и монтаж на метална пейка с покритие от видим бетон, с дървена седалка,
без облегалка, 390/57,5см"
поз.3: "Доставка и монтаж на метална пейка с покритие от видим бетон с облегалка, тип 1,
390/57,5см"
поз.4: "Доставка и монтаж на метална пейка с покритие от видим бетон с облегалка, тип 2,
390/57,5см"
поз.5: "Доставка и монтаж на метална пейка с покритие от видим бетон с облегалка, тип 3,
390/57,5см"
поз.6: "Доставка и монтаж на метална пейка с покритие от видим бетон с облегалка, тип 4,
390/57,5см"
поз.7: "Доставка и монтаж на дървен шезлонг с метална конструкция в ст.б стена - тип 1,
205/345см"
поз.8: "Доставка и монтаж на дървен шезлонг с метална конструкция в ст.б стена - тип 2,
175/205см"
поз.9: "Доставка и монтаж на седалка в бетонна подпорна стена, 60/60см"
поз.12: "Декоративни елементи от метал и дърво за оформяне на места за контейнери за
смет"
поз.14: "Доставка и монтаж на предпазен парапет от неръждаема стомана при рампа и
централно стълбище"
поз.15: "Доставка и монтаж на пилони, вкл. флаговете"
поз.16:"Декоративни метални касети за ел. табла в зелени площи от неръждаема стомана"
поз.18:" Декоративен метален капак за достъп до технически помещение на водно огледало"
поз.23:"Информационни табели на входовете на цялата зона"
няма предоставени детайли и чертежи от Възложителя. Моля да ни бъдат предоставени такива.
Отговор - поз.2 - Моля вижте приложения чертеж №11 от ДОПЪЛНИТЕЛНИ
ГРАФИЧНИ МАТЕРИАЛИ
поз.3 - Моля вижте приложения чертеж №12 от ДОПЪЛНИТЕЛНИ ГРАФИЧНИ МАТЕРИАЛИ
поз.4 - Моля вижте приложения чертеж №13 от ДОПЪЛНИТЕЛНИ ГРАФИЧНИ МАТЕРИАЛИ
поз.5 - Моля вижте приложения чертеж №14 от ДОПЪЛНИТЕЛНИ ГРАФИЧНИ МАТЕРИАЛИ
поз.6 - Моля вижте приложения чертеж №15 от ДОПЪЛНИТЕЛНИ ГРАФИЧНИ МАТЕРИАЛИ
поз.7 - Моля вижте приложения чертеж №16 от ДОПЪЛНИТЕЛНИ ГРАФИЧНИ МАТЕРИАЛИ
поз.8 - Моля вижте приложения чертеж №17 от ДОПЪЛНИТЕЛНИ ГРАФИЧНИ МАТЕРИАЛИ

поз.9 - Моля вижте приложения чертеж №18 от ДОПЪЛНИТЕЛНИ ГРАФИЧНИ МАТЕРИАЛИ
поз.12 - Моля вижте приложения чертеж №19 от ДОПЪЛНИТЕЛНИ ГРАФИЧНИ МАТЕРИАЛИ
поз.14 - Моля вижте приложения чертеж №20 от ДОПЪЛНИТЕЛНИ ГРАФИЧНИ МАТЕРИАЛИ
поз.15 - Моля вижте приложения чертеж №21 от ДОПЪЛНИТЕЛНИ ГРАФИЧНИ МАТЕРИАЛИ
поз.16 - Моля вижте приложения чертеж №22 от ДОПЪЛНИТЕЛНИ ГРАФИЧНИ МАТЕРИАЛИ
поз.18 - Моля вижте приложения чертеж №23 от ДОПЪЛНИТЕЛНИ ГРАФИЧНИ МАТЕРИАЛИ
поз.23 - Моля вижте приложения чертеж №24 от ДОПЪЛНИТЕЛНИ ГРАФИЧНИ МАТЕРИАЛИ

С уважение:
КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО
ИНЖ. ГЕОРГИ ЛАПЧЕВ
Подписът е заличен на основание чл.42,ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2, ал.2 от ЗЗЛД.

