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            ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН  
Белене 5930, ул. „България” № 35, тел. (0658) 3 10 61, факс: (0658) 3 10 62 

e-mail: obshtinabl@abv.bg, web-site: http://obshtina.belene.net 
 
Изх. № РД – 1421/06/04/2012г.            
 
 
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 ПОСТЪПИЛИ ЗАПИТВАНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА 
УЧАСТИЕ  
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 

Във връзка със постъпили запитвания по документация и приложенията 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” и 
чл. 29 ЗОП /в сила до 25.02.2012г./ Ви отговаряме на постъпилите запитвания: 
 
 

Въпрос 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отговор 1: 
 
Към вече издадените референции - същите могат да бъдат допълнени от 
кандидата с документи, доказващи периода на изпълнение и стойностите на 
обектите с всички строителни книжа, съгласно ЗУТ. 

 
Въпрос 2: 
   
 
 
 

 
Отговор 2: 
 

Ремонт на гръмоотводна инсталация – позицията включва: 
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 Проверка изправността на гръмоотводната мрежа, презаваряване на 
прекъснати връзки и боядисване заварките с черна антикорозионна боя. 

 Проверка изправността на отводите, подмяна на корозирали крепители с 
нови, боядисване с черна антикорозионна боя. 

 Измерване преходното съпротивление на заземление. 
 
 
Въпрос 3: 

 
 
Отговор 3: 

За сградите на Читалищата в: 
 

 с.Деков – позиция „Монтаж на метални решетки” – ед.мярка е м2, а не кг. 
Решетките да се оферират от метални шини 30/2 мм., изработена в 
квадратчета с отвори 15/15см. 

 с.Кулина вода – Металните решетки да се изработят от стомана АІІІ №12 – 
в квадрати с отвори 20/20 см. 

 с.Петокладенци - Металните решетки да се изработят от стомана АІІІ 
№12 – в квадрати с отвори 20/20 см. 

 с.Татари:  
– Позиция „Монтаж на метални решетки” – ед.мярка е  м2 , а не кг. 

Металните решетки да се изработят от стомана АІІІ №12 – в квадрати с 
отвори 20/20 см. 

- Позиция „Доставка и монтаж на дървен парапет балкон с височина 1,10м.” 
се предвижда надграждане на съществуващия метален парапет до h=1,10м. и 
монтиране на дървени елементи – 3бр. хоризонтални дъски с размер 15/2см. по 
цялата дължина на парапета (8м.). 

 
Въпрос 4: 
 

 
Отговор 4: 
 
- колоната (дневна производителност) в „График за изпълнение на СМР” – 

Приложение №5 т.1 към документацията за общестената поръчка следва 
да се попълва за обособена позиция №1(„Рехабилитация на общински 
пътища в Община Белене”). За обособена позиция №2 („Частични 
ремонти на читалищата в селата Деков, Кулина вода, Петокладенци и 
Татари”) не трябва да се попълва дневната производителност. 
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Въпрос 5: 

 
Отговор 5: 
 
В приложение №9 – Списък на строителните машини и оборудване, колона 
№3: „технически характеристики, свързани с тяхната производителност и 
качеството на СМР – година на производство /натрупано/ процент на 
изхабяване /основен ремонт/ производителност” се попълва само за 
машините, записани в т.6.1.2.1 от Документацията и т.III.2.3) Технически 
възможности в Обявлението, и се отнася само за обособена позиция №1 
(„Рехабилитация на общински пътища в Община Белене”). 
 
 

Напомняме Ви, че всички направени разяснения по задавани въпроси и 
отговори, може да видите и изтеглите от сайта на Община Белене 
http://obshtina.belene.net/pp.htm ,  > Преписка: 00661-2012-0006 . 
 
 
 
С уважение,      електронен подпис 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ 
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