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ДО  

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА,  

В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С 

 ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ  

НА  УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ГУРКОВО, 

ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” 

 

Относно: Разяснение по зададен въпрос. 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

На основание чл. 33, ал.1 и 2 от Закона за обществени поръчки, публикуваме 

разяснение по зададени въпроси, във връзка с обществена поръчка- публично 

състезание  предмет: „Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в община 

Гурково, по две обособени позиции”.  

 

ВЪПРОС 1: В някои от представените от Възложителя количествени сметки е 

посочена позиция „Доставка и полагане на видими бордюри 50/25/12 см.”. 

Молим Възложителя да уточни дали става за техническа грешка в изписания 

размер на бордюрите. 

 

ОТГОВОР 1: В представените Количествени сметки, относно обособена позиция № 1: 

„Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в гр. Гурково, община Гурково”, подобект: 

ул. "Александър Стамболийски" в град Гурково с идентификатор 18157.501.319, от о.т. 

98 до о.т. 100 и обособена позиция № 2: „Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в с. 

Паничерево, община Гурково”, подобекти: ул. "Бистрица" в с. Паничерево с 

идентификатор 22767.501.733 и 22767.501.739, от о.т. 112 до о.т.113 и от о.т.188 до 

о.т.183, ул. "Байкал" в с. Паничерево с идентификатор 22767.501.734, от о.т. 186  до о.т. 

189 и от о.т.192 до о.т. 193, ул. "Тунджа" в с. Паничерево с идентификатор 

22767.501.735, от о.т. 189 до о.т. 190 и ул. "Вихрен" в с. Паничерево с идентификатор 

22767.501.731, 22767.501.741 и 22767.501.740, от о.т.116 до о.т.176 и по конкретно 

позиция „Доставка и полагане на видими бордюри 50/25/12 см.” е допусната 

техническа грешка. 

В тази връзка Възложителят оказва, че при изготвяне на Ценовите си 

предложения за конкретните обособени позиции и изготвянето на Количествено-

стойностни сметки за отделните подобекти, позиция „Доставка и полагане на видими 

бордюри 50/25/12 см.” да се чете „Доставка и полагане на видими бордюри 50/25/15 

см.”. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

 

ИВАН ИВАНОВ /П.П./   Информацията е заличена на основание чл. 2 от ЗЗЛД. 
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