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До  

всички заинтересовани от публично състезание 

за възлагане на обществена  

поръчка с уникален номер в РОП 

00274-2017-0005   

  

 

 Р А З Я С Н Е Н И Я 
 

            ОТНОСНО: Постъпило искане за разяснения по документация за възлагане на 

обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Изпълнение на строително – 

монтажни работи по реконструкция на площад с. Руен, община Руен” 

 

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

I .На основание чл. 180, ал.1 от Закона за обществените поръчки в общинска 

администрация Руен е постъпило искане за разяснения с наш вх.№ ОП – 7 (1)/08.12.2017г. 

във връзка с провеждана процедура за възлагане на обществена поръчка с гореописания 

предмет.  

В същото се съдържа запитване със следното съдържание:  

 

ВЪПРОС №1:  „Молим Възложителя да укаже стойността на такса депо?” 

 

            ОТГОВОР №1:  Таксата депо е в размер на 1 (един) лев на кубик. 

 

    

            ВЪПРОС №2: „В КС, Част 1 „Изработването на фонтан и сцена на открито”, т.13 

СМР по Част ВиК, няма приложени детайли и чертежи от Възложителя. Молим да ни 

бъдат предоставени такива! 

 

           ОТГОВОР № 2: В позицията „СМР по част ВиК“  Изпълнителят следва да предвиди 

необходимите СМР за връзка на фонтана с довеждащата ВиК инсталация и ВиК 

инсталацията на фонтана. 

            В техническото предложение Изпълнителят следва да представи подробно техническо 

описание и характеристики на предложеният от него вариант на фонтан. 
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ВЪПРОС №3:  „Молим, Възложителят да предостави детайл за направата на 

настилка от: 

 вибропресовани бетонови плочи 30/20/6 тъмно и светло сиви 

 вибропресовани бетонови павета 10/10/6 

 вибропресовани бетонови елементи (унилаваж) за паркинг 30/20/10.” 

 

            ОТГОВОР №3:  Прилагаме Детайли. 

 

 

ВЪПРОС №4:  „В КС, етап 1: „Алейна мрежа и настилки”, позиция 10: Полагане 

на уличен бордюр 50/35/18 на бетонова основа, няма включена доставка на материала. 

Молим Възложителя да уточни дали трябва да предвидим полагане на нов материал 

или същият ще бъде предоставен от Възложителя?” 

 

            ОТГОВОР №4:  В КС Етап 1, Алейна мрежа и настилки“, позиция 10  да се включи 

Доставката и полагането на нов уличен бордюр 50/35/18 на бетонова основа“. 

 

 
 

П.П. 

С уважение, 

ИСМАИЛ ОСМАН 

КМЕТ НА ОБЩИНА РУЕН                      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



ДЕТАЙЛ 1 - полагане на вибропресовани бетонови плочи 30х20х6 и граница с озелена площ

 вибропресовани бетонови бордюри 50x16x8 см.

oзелена площ

фундамент от земновлажен бетон

изравнителен слой пясък 5 cm

трамбована основа от трошен камък ракция 30-40mm - 10 cm

ДЕТАЙЛ 3 - детайл Унипаваж и преход плочи 

Унипаваж за паркинг 30х20х10 

изравнителен слой пясък - 5 cm

трамбовано земно легло

трамбована основа от трошен камък ракция 30-40mm - 10 cm

плочи от вибропресован бетон 30х20х6

бордюр 50х35х18

фундамент от земновлажен бетон

изравнителен слой пясък - 5 cm

трамбовано земно легло

трамбована основа от трошен камък ракция 30-40mm - 10 cm

плочи от вибропресован бетон 30х20х6

изравнителен слой пясък 5 cm

трамбована основа от трошен камък ракция 30-40mm - 10 cm

вибропресовани бетонови павета 10х10х6

ДЕТАЙЛ 2 - вибропресовани бетонови павета 10х10х6

изравнителен слой пясък - 5 cm

трамбовано земно легло

трамбована основа от трошен камък ракция 30-40mm - 10 cm

плочи от вибропресован бетон 30х20х6

съществуващ асфалт

фундамент от земновлажен бетон

изравнителен слой пясък - 5 cm

трамбовано земно легло

трамбована основа от трошен камък ракция 30-40mm - 10 cm

плочи от вибропресован бетон 30х20х6

ДЕТАЙЛ 4 - вибропресовани бетонови плочи върху съществуващ асфалт

полиетиленово платно платно, d= или<0.10 мм 

полиетиленово платно платно, d= или<0.10 мм 

полиетиленово платно платно, d= или<0.10 мм 

полиетиленово платно платно, d= или<0.10 мм 

полиетиленово платно платно, d= или<0.10 мм 

полиетиленово платно платно, d= или<0.10 мм 


