РЕПУБЛИКАБЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЦАРЕВО

РАЗЯСНЕНИЕ ПО ПОСТЪПИЛО ЗАПИТВАНЕ
На основание и в срока по чл. 180, ал. 2 от ЗОП в отговор на постъпило запитване по факс
с вх № 53-01-1538 от 20.09.2017 г., във връзка с публично състезание за възлагане на обществена
поръчка с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО –
МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА
ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ НА ГРАД ЦАРЕВО“,
предоставяме следните разяснения:
Въпрос №1: В количествената сметка, представена от Възложителя, точка III, част
Електроинсталации - силнотокови, позиции:
17. Прожектор, LED, IP65, монтаж на съществуващи стълбове, в Приложение №1
19. Прожектор P1, LED, IP65, за монументална скулпторна група, в Приложение №1
21. Осветително тяло, Л1-Л73, LED, осветление дървета, мин IP65, в Приложение №1
23. Осветително тяло, ЛО1 - ЛО14, LED, осветление фасада, мин IP65, в Приложение №1
25. Осветително тяло, ЛК1 - ЛК5, LED, за вграждане в настилка, мин IP65, в Приложение
№1 не са уточнени техническите параметри на осветителните тела - мощност, светлинен поток и
цветна температура. Моля , Възложителят да поясни с какви параметри да бъдат осветителните
тела?
Отговор:
17.Прожектор /осветител улично осветление/, LED 50W, 2700-3000К, 6200lm, IP65, монтаж
на съществуващи стълбове, в Приложение №1
19.Прожектор Р1, LED 100W, 2700-3000К, 8000lm, IP65, за вграждане в настилка, в
Приложение №1
21.Освет. Тяло, Л1 - Л73, LED 50W, 2700-3000К, 3200lm, осветление дървета, мин IP65, в
Приложение №1
23.Освет. Тяло, ЛO1 - ЛO14, LED 50W, 2700-3000К, 3200lm, осветление фасада, мин IP65, в
Приложение №1
25.Освет. Тяло, ЛК1 - ЛК5, LED 50W, 2700-3000К, 3200lm, за вграждане в настилка, мин
IP65, в Приложение №1

Въпрос №2:
В образец №3 – Предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет в т.1
участниците следва да предложат гаранционен срок за обекта, като в указанията за подготовка на
тръжните документи е посочено за срока: Гаранционен срок на строителството – оферираният от
участника гаранционен срок на строителството следва да бъде съобразен с минималният

гаранционен срок, определен от наредба №2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на
строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Гаранционният срок следва да бъде съобразен
със системата за осигуряване на качеството и технологията на строителството, които ще приложи
участникът, както и с техническите характеристики на предвидените за влагане строителни
материали“
С оглед разясненията в указанията, моля Възложителят да поясни дали ще приеме
посочване на различни гаранционни срокове за различните групи СМР, съгласно Наредба № 2 от
31 юли 2003г., чл.20, ал.4 т.1 до 12, така че посочените гаранционни срокове да са реалистични и
съобразени с характеристиките на влаганите материали и заложените от производителите
гаранционни срокове за материалите.
Отговор:
Участниците следва да пoсочат един гаранционен срок за целия обект.

С уважение:
КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО
ИНЖ. ГЕОРГИ ЛАПЧЕВ
Подписът е заличен на основание чл.42,ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2, ал.2 от ЗЗЛД.

