ДО
ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ

ОТНОСНО: открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Ремонт на местни общински пътища от IV-то класната пътна мрежа на
територията на Община Радомир и неотложни ремонтни дейности на
улици в гр. Радомир”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с поставени въпроси по документацията за участие в
процедурата с гореописания предмет, правя следните разяснения:
Въпрос 1: Може ли Възложителя да поясни на какво разстояние е депото,
на което ще се превозва отпадъчния материал?
Отговор: Депото на което ще се превозва отпадъчния материал се намира
на 5 км от гр.Радомир.
Въпрос 2: По позиция «Доставка, полагане и валиране на скална маса за
основа» може ли Възложителя да поясни с каква дебелина ще се изпълнява
основата?
Отговор: Дебелината на полагания пласт скална маса за основа, ще се
изпълнява в зависимост от дълбочината на дупките до достигане на
необходимата дебелина на асфалтовия пласт, определена от съществуващата
асфалтова настилка на съответната улица.

Въпрос 3: По позиция «Доставка, полагане и валиране на отпадъчен
фрезован асфалтов материал» може ли да поясните:
- На какво разстояние е депото с отпадъчен фрезован асфалтов материал?
Отговор: Възложителят не разполага с депо за отпадъчен фрезован
асфалтов материал. Материалът получен при изпълнението на фрезоване на
асфалтовата настилка в процеса на изпълнение на предмета на поръчката, ще се
използва и полага по преценка на Възложителя.
- С каква дебелина ще се изпълнява пласта от фрезован асфалтов
материал?
Отговор: Дебелината на полагания пласт от фрезован асфалтов материал,
ще се изпълнява в зависимост от дълбочината на дупките до достигане на
необходимата дебелина на асфалтовия пласт, определена от съществуващата
асфалтова настилка на съответната улица.
Въпрос 4: От указанията за участие става ясно, че плик № 3 «Предлагана
цена» трябва да съдържа само « Ценова оферта» по образец. Не става ясно дали
трябва да се прилагат анализи на видовете СМР?
Отговор: В образеца на ценовата оферта е записано «Цената е образувана
въз основа на анализни цени за отделните видове работи, ценови показатели за
формиране на единичните цени и количествено-стойностна сметка», от което
следва, че Участникът трябва да приложи анализи на видовете СМР.
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