РАЗЯСНЕНИЕ
По чл. 189 от ЗОП
Относно: Искане за разяснение по документацията за участие в процедура за възлагане на
обществена поръчка по реда на глава XXVI ЗОП с предмет: “Реконструкция на подпорни стени и
ограда в УПИ I- за училище, кв. 80, м. Лозенец II ч.”, район „Лозенец“

Въпрос № 1: В приложената количествена сметка в раздел „Разрушителни работи“ са
предвидени демонтаж на метална ограда и разрушаване на съществуващ цокъл ограда.
Никъде в количествената сметка обаче не присъстват дейности по събиране, натоварване
и извозване на строителни отпадъци, които при дебелината на сегашната
стоманобетонова ограда от 30 см. Биха били в количество над 105 куб.м. /и то само
видимата над земята част/, което би утежнило сериозно изпълнението на обекта
финансово. В същото време в документацията по процедурата не са предвидени никакви
непредвидени разходи. Моля възложителя да уточни чий ангажимент ще бъдат
дейностите по натоварване и извозване на строителни отпадъци от демонтажните
работи?
Отговор № 1. В стойността на общата цена се включват и непредвидени разходи, след
ясен разчет на предвидените разходи. Предложената цена от участника е окончателна и
не подлежи на увеличение, като същата е формирана на база всички включени разходи
за изпълнение на всички дейности, предмет на обществената поръчка.
Въпрос №2. При направен оглед на място се установи,че до съществуващата
ограда откъм бул.” Евлоги и Христо Георгиеви” в непосредствена близост (около 50
см) има нова ограда на вътрешно спортно игрище на територията на училището. При
направата на изкопни работи тази ограда е невъзможно да бъде запазена- тя ще се
наложи да бъде демонтирана и след това да се монтира отново с всички съпътстващи
дейности. Такива дейности не са предвидени в документацията за общствената
поръчка –техническо задание, количествена сметка.
Моля Възложителят да уточни чий ангажимент ще бъдат дейностите по
демонтаж и монтаж на съществуващата вътрешна ограда ?
Отговор №2: Монтажът и демонтажът на съществуващата ограда ще бъде
ангажимент на изпълнителя.
Въпрос №3 При направен оглед на място се установи, че около цялото училище
има направена нова тротоарна настилка. С оглед на предвидените изкопни дейности част
от тази тротоарна настилка с подложните слоеве под нея ще трябва да бъде демонтирана
(за да се осигури достатъчна работна ширина на изкопа, в която да се вместят кофражи и
да може да се работи ) и след това да се направи отново. В дейностите по количествена
сметка няма такива дейности. Има предвидени само изкопни работи и обратен насип,
вкл. доставка, полагане и уплътняване.
Моля Възложителят да уточни чий ангажимент ще бъдат дейностите по
демонтаж и монтаж на съществуващата тротоарна настилка ?
Отговор №3: Монтажът и демонтажът на съществуващата тротоарна настилка
ще бъде ангажимент на изпълнителя.
Въпрос №4 За да се извършват каквито и да е разрушителни или изкопни
дейности, зоните на работа на обекта ще трябва да се заграждат с временна

строителна ограда. Тази ограда ще попада върху тротоари, които са общинска
собственост. Т.е. най-вероятно ще са нужни разрешителни, заплащане на тротоарно
право и т.н.
Моля Възложителят да уточни чий ангажимент ще бъдат дейностите по издаване
на разрешаване за използване на част от общинските тротоари за времето на
изпълнение на обекта ?
Отговор №4: Изготвянето на проект по част: ПБЗ, при които ще се уточни
видът, местоположението на временната ограда, както и площта за ползването на
тротоарно право е ангажимент на изпълнителя.
Въпрос №5 В количествената сметка е предвидено премахването на 10 големи и
10 малки дървета. Моля Възложителят да уточни дали има издадени разрешения за
тяхното премахване и чий ангажимент ще бъде тяхното нарязване и извозване от
обекта?
Отговор №5: Да, има разрешение за премахване на съществуващи дървета,
разположени по оградата. Тяхното премахване е ангажимент на изпълнителя.

