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До  

всички заинтересовани от Обява за 

обществена поръчка на стойност по  

чл. 20, ал.3 от ЗОП  

 

 Р А З Я С Н Е Н И Я 
 

            ОТНОСНО: Постъпило искане за разяснения по Обява за обществена поръчка на 

стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет:  «Извършване на СМР по частично асфалтиране 

(кърпежи) на общинска пътна и улична мрежа на територията на Община Руен със следните 

подобекти: подобект 1. „Частично асфалтиране (кърпежи) на улична мрежа” и подобект 2. 

Частично асфалтиране (кърпежи) на общинска пътна мрежа между населените места на 

територията на Община Руен”  

  

           УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

I.На основание чл. 189 от Закона за обществените поръчки в общинска администрация 

Руен е постъпило искане за разяснения с наш вх.№ ОП-11(2)/ 21.09.2016г. във връзка със 

събиране на оферти с обява с горепосочения предмет. 

В същото се съдържа запитване със следното съдържание:  

 

           ВЪПРОС №1: В Раздел I „Техническа спецификация” от Условията за събиране на 

оферти сте предвидили дейност по:  „…..полагане на плътен асфалтобетон (разстилане, 

подравняване, шаблониране, профилиране на сместа)…”, а в приложения образец № 8 

„Ценово предложение”, в таблицата на единичните цени под номер едно от същата е 

предвидено машинно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 5 см. Предвид това, че в 

Техническата спецификация липсва конкретика относно начина на полагане на плътен 

асфалтобетон и обстоятелството, че същата се ползва с по-голяма тежест от 

образците, ще приеме ли Възложителят посочване на единична цена за полагане на плътен 

асфалтобетон с дебелина 5 см, без оглед на начина, който се използва за неговото полагане 

– ръчно или машинно? 

 

 

ОТГОВОР № 1: По така поставения въпрос, във връзка с Раздел I “Техническата 

спецификация” от Условията за събиране на оферти с горепосочения предмет, в която липсва 

изрично посочване на начина на полагане на плътен асфалтобетон, Възложителят ще приеме  
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посочване на единична цена  без оглед на начина на полагане на асфалтобетона – ръчно или 

машинно. Всички заинтересовани от публикуваната обява с горепосочения  предмет следва 

да имат предвид, че при окомплектоване на своята оферта следва да се придържат към 

приложения по-долу образец на „Ценово предложение”. 

 

 

 

                                                     ОБРАЗЕЦ 8 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява  с предмет: „Извършване 

на СМР по частично асфалтиране (кърпежи) на общинска пътна и улична мрежа на 

територията на Община Руен със следните подобекти:  подобект 1. „Частично асфалтиране 

(кърпежи) на улична мрежа” и подобект 2. Частично асфалтиране (кърпежи) на общинска 

пътна мрежа между населените места на територията на Община Руен”, 

 

От…………………………………..........................……………………………………… 

с адрес:  …………………....……………………....………...…………………………........ в качеството 

си на  …………………………......….....  на ……………………………………..... 

................................................................., ЕИК .........................................................., със седалище и 

адрес на управление: ............................................................................................................................... 

 

 

 

УВАЖЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

След като се запознахме с условията за участие в настоящата обществена поръчка, 

предлагаме да изпълним същата при следните единични цени:  

1. Обща цена за изпълнение е в размер на:……………………………………………. лева 

(…………………………………..) без включен ДДС, разделена по подобекти както следва: 

1.1 За подобект 1. „Частично асфалтиране (кърпежи) на улична мрежа”: 

............................(………………) лв. без ДДС. 

1.2 За подобект 2. „Частично асфалтиране (кърпежи) на общинска пътна мрежа между 

населените места на територията на Община Руен”: ............................(………………) лв. без 

ДДС. 

 

 При следните единични цени: 

 

№ Ед. цена  мярка Ед.цена без 

ДДС 

1 полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 5см  т  

2 превоз на асфалтобетон  т  

3 направа на битумен разлив  м
2
  

 

4 

фрезоване на съществуващата асфалтова настилка 

(включително подготовка и оформяне на мястото на 

изкърпване, напръскване с битумна емулсия,  запечатване 

на фуги, извозване на отпадъци)  

м
2
  

      ОБЩО: 

  

 

 

 

 

 

 

Цената се формира както следва:  



Приложените анализи за всеки вид  СМР са при следните условия: 

Часова ставка                                                      ………… 

Допълнителни разход 

- върху труд                                                    ………….% 

- върху механизацията                                    …………..% 

Доставно- складови разходи                           .…………% 

Печалба                                                          …………..% 

 

     Забележка: Всички предложени единични цени, включително техния общ сбор,  следва да 

са различни от нула и да са закръглени до втория знак след десетичната запетая. 

      

 

 

 

Декларираме, че сме запознати, че не се допуска промяна, допълване, съкращаване 

и/или посочване на цени по какъвто и да е друг начин, освен посочения по-горе. 

Предложената цена е окончателна и няма да бъде променяна в хода на изпълнение на 

обществената поръчка. 

Декларирам, че при разлика между цената, изписана с цифри и тази, изписана с думи, за 

валидна следва да се счита цената, изписана с думи. 

 

 

 

Правно обвързващ подпис и печат: 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис на упълномощеното лице  

__________________________ 

Длъжност  __________________________ 

Наименование на участника __________________________ 

 

 

 
 

С уважение, 

ИСМАИЛ ОСМАН 

Кмет на община Руен                      

 

Заличено на осн. чл.2 , ал 2 , т.5  ЗЗЛД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


