ОБЩИНА СИЛИСТРА
 ул. “Симеон Велики” № 33
7500 Силистра

(086) 82-42-43 Факс: (086) 82-33-43
E-mail: mayor@silistra.bg

Изх. № К – 9588#1 от 27.10.2016 г.

До: Лицата, заинтересовани от Обществена поръчка с предмет: „Инженеринг /проектиране и строителство/ на обект “Ремонт на уличното осветление на гр. Силистра” и упражняване на авторски
надзор при изпълнение на СМР на обекта.

ОТНОСНО: Постъпило Искане за разяснение, регистрирано в Деловодството на Община Силистра с
Вх.№.К – 9588 от 24.10.2016 г.

Относно: Приложение 1, позиция 38 от КС
В приложение 1 – Техническа спецификация, в. т.2, в Количествената сметка позиция 38 гласи: „Поддръжка на системата + трафик данни за 1 година”.
Въпрос 1: Моля да уточните, дали се има предвид „поддръжка на системата за управление на
уличното осветление за 1г.” или „поддръжка на системата за улично осветление за 1 г.”?
Отговор: Има се предвид „поддръжка на системата за управление на уличното осветление за 1 г.“.
Относно: Приложение 1, позиция 1 и 23 от КС
Въпрос 2: Моля да посочите, кои конкретни дейности се включват в следните позиции от Количествената сметка в Приложение 1:
1

Ремонт на въздушна кабелна мрежа

23

Ремонт на стоманен стълб,Н=9м - съществуващ

26

Ремонт на стоманен стълб за парков осветител,Н=4м - съществуващ

Отговор: Включват се следните дейности:
1

Ремонт на въздушна кабелна мрежа

-

23

Ремонт на стоманен стълб, Н=9м съществуващ

-

Проверка на опъвателните станции
Замяна на повредени кабели
Проверка на изолация и кабелни
връзки
Проверка/ремонт на компроментирани връзки
Проверка, ремонт и/или замяна
на разклонителна кутия и капак
Нанасяне на корозионно устойчиво покритие
Проверка на основата на стълба
за наличие на дълбока язвена корозия и при наличие на такава да
се извърши подмяна нов

26

Ремонт на стоманен стълб за парков осветител, Н=4м
съществуващ

-

Проверка, ремонт и/или замяна
на разклонителна кутия и капак
Нанасяне на корозионно устойчиво покритие
Проверка на основата на стълба
за наличие на дълбока язвена корозия и при наличие на такава да
се извърши подмяна с нов

Относно: Позиция 37 от Количествена сметка от Приложение № 1 – Техническа спецификация –
„Табло управление комплект с GPRS модул и електромер.
Въпрос 3: Моля да уточните следните параметри на електромера в таблото:
•
•
•

Какъв клас на точност трябва да има?
Колко тарифен да бъде?
За какви нужди е предназначен: за собствени нужди ли ще се използва или за отчитане от страна
на електроразпределителното дружество?

Отговор: Параметрите на електромера в таблото са както следва:
-

Клас на точност – 1, при спазен стандарт БДС EN 50160:2010 от страна на доставчиците на електроенергия;
Дневна/нощна тарифа;
Предназначен е за собствени нужди.

Относно: Допълнителни и/или отпадащи дейности и/или доставки.
Въпрос 4: Моля да уточните как ще се процедира в случай, че в хода на изпълнението на договора се появи необходимост от изпълнение на дейности/доставки, невключени в приложената в документацията Количествена сметка, или се наложи намаляване на някои дейности/доставки, при положение, че в Офертата Изпълнителят не предлага единични цени, а само обща цена на всеки от трите етапа
на изпълнение на договора.
Отговор: Посочената Количествена сметка е индикативна. Окончателната ще бъде изготвена на база
изготвения работен проект от страна на изпълнителя на инженеринга.

Заличени данни на основание чл.2 от ЗЗЛД
д-р Юлиян Найденов
Кмет на Община Силистра

