№ Изх.1812#1/12.03.2018г._
ДО
Заинтересованите лица
по обществена поръчка
публикувана в РОП № 00030-2018-0003
Относно: Искане на разяснение с № Вх.К – 1812/08.03.2018г., за обществена поръчка с
предмет: „Изпълнение на Строително монтажни работи по проект „Реконструкция и
рехабилитация на ул. „Симеон Велики“ – гр. Силистра“, Договор BG16RFOP001-1.0310004-C01, по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с постъпило искане за разяснение по документацията за участие в
горепосочената обществена поръчка, Ви предоставяме следните разяснения:
Въпрос № 1: Във връзка с Отговор на Въпрос № 5 , публикуван в Разяснения с Изх. №
1484#1 / 26.02.2018 г. и Разяснение с вх.№ 1620/02.03.2018г.
1. Молим за цената на таксата за депониране на строителните отпадъци?
Отговор: Съгласно Наредбата за определяне и администриране на местните такси и
цените на услугите в община Силистра таксата за депониране на строителни и
производствени отпадъци в „Регионално депо за битови отпадъци“ е в размер на 63,00 лв.
без ДДС.

2. В приложената „ОБЩА КС-ЗОНА 1" има позиции
ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ
1.
2.

ПОВДИГНАТА ПЕШЕХОДНА ПЪТЕКА
ПОВДИГНАТА СВЕТЕЩА ПЕШЕХОДНА ПЪТЕКА

бр.
бр.

3.00
1.00

В приложения към документация инвестиционен проект има чертежи със
схематично отбелязани повдигнати пешеходни пътеки. Не са публикувани детайли и
поради лошото качество на приложените чертежи не могат да се разчетат и поясненията
на проектанта.
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Въпрос № 2.1: Молим Възложителят да предостави ясни и четливи детайли за
изпълнението на гореописаните позиции.
Отговор: Към настоящото писмо са приложени детайл на повдигната пешеходна пътека и
извадка на светеща пешеходна пътека от част „Електрическа УО – декември 2016“,чертеж
лист 1 първа част.
Въпрос № 2.2: Ако Възложителят не разполага с детайлите, молим да даде подробна
информация за изискванията за изпълнението на гореописаните позиции, включително за
вида на пътеките, за материала, от който ще се изпълняват и изискванията за осветяването
на пътеката
Отговор: Към настоящото писмо са приложени детайл на повдигната пешеходна пътека и
извадка на светеща пешеходна пътека от част „Електрическа УО – декември 2016“,чертеж
лист 1 първа част.
Повдигнатата светеща пешеходна пътека се изпълнява в част пътна по приложения детайл
за повдигната пешеходна пътека. Ел. инсталацията на светещата пешеходна пътека е
отразена в част електро на проекта.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра
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