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Изх. № РД – 1016/13/03/2012г.            
 
ДО 
 
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА И ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРА 
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Рехабилитация на 
общински пътища в Община Белене и частични ремонти на читалищата в селата Деков, 
Кулина вода, Петокладенци и Татари.” 
 
 
ОТНОСНО: РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ И КОЛИЧЕСТВЕНИ 
СМЕТКИ  
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 

Във връзка със закупена от Вас  документация за обществена поръчка с предмет: 
„Рехабилитация на общински пътища в Община Белене и частични ремонти на 
читалищата в селата Деков, К.вода, Петокладенци и Татари” Ви уведомяваме,че 
поради технически причини не са приложени количествените сметки за следните 
пътища: 

1. Път PVN 1001 /II-52,Ореш - Деков/-Татари-Петокладенци /PVN 2122 /  
  2.Път PVN 1003 /ІІІ – 5202,Деков – Белене/ ХТК –Белене 
 3.Път PVN 1004 / PVN1005,Белене – АЕЦ Белене/ „ ІІІ- 5202 -ЗМК „ 
 

Приложено изпращаме/прилагаме Ви на хартиен и оптичен носител 
количествените сметки. 

 
Също поради технически причини в документацията на дисковете в папки 

„Читалища-проекти CD”, файл – „Одобрени КСС за читалища и пътища” – стр.1,2, са 
добавени „Техническа спецификация за оборудване и съоръжения на читалища, Община 
Белене”. Същите не са одобрени от финансиращия орган на ПРСР, и не следва да се 
вземат в предвид при офертиране. Приложената количествена сметка, по която следва да 
офертирате не съдържа обзавеждане и оборудване на читалища. 

 
В документацията за обществената поръчката закупувана преди 13.03.2012 г., се 

намира приложение 15 – проект на договор-предварителен вариант останал от 
подготвителния етап на поръчката, който не следва да се взима предвид, тъй като 
актуалните проекти на договори, на базата на които ще се сключат споразуменията за 
възлагане на СМР и следва да се прилагат в плик 2, са приложенията 15.1  и 15.2.  Това  
е указано на стр. 24, раздел ХІV. Сключване на договор за възлагане на поръчката т. 81: 
„Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка (съгласно 
Приложения № 15.1 и/или 15.2) с участника, определен за изпълнител в резултат на 
проведената процедура.”  

 
 
Приложение: 1.Количествена сметка за пътища – на хартиен носител – 1 бр. 
           2.Диск съдържащ Количествена сметка за пътища – 1 бр. 
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