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Дирекция на Природен парк „Русенски Лом"
Бул."СкобелеГ № 7
гр.Русе 7000
На вниманието на инж. Цонка Христова
Относно разяснения по документация за възлагане аа обществена поръчка с предмет:
Избор на изпълнител за извършване аа строително - монтажни работи на обект:
„Туристическа инфраструктура в Природен парк „Русенски JIomw

Уважаеми господа моля да ни дадете пояснения за следното:

По тръжната документация
Въпрос 1: Колко лева е гаранцията за участие - в обявлението е посочено числото 6930
лв, а в указанията 5530 яв.
Въпрос 2. Обш оборот от изпълнени СМР за кои години да се представи ОПР съгласно обявлешето и указанията се представят за последните три ириключили
финансови години / 2010, 2011, 2012/, а общия ооорот на изи^щсио \лри*исдство за
2009, 2010, 2011. Изискването към него е да съответства на данните в ОПР по години.
Въпрос 3: Моля пояснете крайните точки на маршрута - асфалтова база - Природозащитен
комплекс или асфалтова база - табели Русе.
В указанията е записано „Участникът трябва да укаже транспортното разстояние по пътната
мрежа (дафром и словом, в километри) от декларираната база до гранитите (входно - изходните
табели) на гр.Русе. с посочен точен маршрут и разстояния по него, а в раздел II от
документацията се уточнява, че ще сс извършва :
„Ремонт на пътя до Природозащитна» комплекс » е, Ннсовд - това е съществуващ асфалтов
път, който се намира в горския фонд, не е част от националната или общинска пътна мрежа, и е
бил изграден за обслужване на почивната база, която е била в имота, в който сега се изгражда
Природозащитния комплекс. Ремонтът ще се състои във възстановяване на асфалтовото покритие
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и ремонт на канавките .в сервтута на пътя. Това е единственият обслужващ път за
инфраструктурата на Природозащитния център Ломовете."

До количествена сметка
Iii Разходи за дейности, свързани със Стабилизиране на закупените терени в
началото па маршрутите:
Изграждане на заслони и огнища до одобрен проект за архитектурни елементи в горите
-бр.З
Въпрос: Заслона е огявще - Збр ли е иди заслон и открито ошшце но 3 броя от всеки вид
. Няма схема на местата за монтаж.
В документацията са приложени чертежи за: открито огнище, заслон с огнище,
двустранен навес, мост, масички с пейки, указателю табло и указателна табела.
В количествената сметка има разминаване с наименованията им, а двустранния навес
направо липсва.
Моля да разтълкувате тези текстове

т.2 Разходи за дейност» свързани със Изграждане на мостове над реките но основеш
маршрути по одобрен ироскгт за изгражаане на архитектурни елементи:
Въпрос: Липсват схемя на местата за мотаж по реките Бели Лом, Черни Лом и Мали Лом.
т.З Пейки и огнища - по одобрен проект на архитектурните елементи
Въпрос: Пейките на масичка с пейки ли съответстват и. колко са броГосите 6 или 3 масички + 3
огнища. Няма схема т местата за монтаж.

х.4 - Ремонт на обслужваш път за природозащитния пеитьр Ломовете: -ЗООм
а/ Възстановяване на настилката - количеството се измерва в м2 или в тона за асфалт
Въпрос: Какви видове СМР включва текста-например:
Разваляне на асфалтова и трошенокам.настилка

-

м2

Полагане на нова трошенокаменна настилка с деб..„см,

мЗ

Полагане асфалтобетон неплътна смес с деб

тона

Полагане асфалтобетон плътна смес с деб..„см
в/ Възстановяване на канавките Въпрос: Моля опишете видовете СМР /
г/ Обезопсгел.оано —

см.

тона

Въпрос: Какъв вид е обезопасямнето/еластичш ограда със. или без отражатели/ и посочете
количеството в м лин.

т.5 Възстзновява не на маршрути:
а/ Подравняване на черните пътища, регламентирани за туристически
от Плана за управление на ПП Русенски Лом - количеството е в КМ.

маршрути

Въпрос: Няма схема на туристическите маршрути Каква е ширината им ?
б/ Настилане на трошен камък на местата с трайно задържане на кал - м2

1500

Въпрос: С каква дебелина е настилането
в/ Монтиране на табели и табла изработени съгласно тилови архитектурни
елементи на подходящи места за информация - бр. 9
Въпрос: Няма схема на маршрута с посочени места за монтиране на табели, и т б л д -колко
бр.са таблата и колко бр.табелнте.
г/ Изграждане на заслон по р. Мали Лом по одобрен проект - км. 53
Въпрос: Няма схема на маршрута с посочени места за монтиране на заслона.
проект за заслон с дълж 53 км. - и наистина ли е 53 км

Няма

т.6 Изграждане на маршрут местообнтаниш
а1 Маркиране на маршрут с боя. и стрелки

- км.

3

б/ Поставяне иа информационни табели

- бр

.8

в/ Поставяне на пейка

- бр

1

Въпрос : Няма схема на маршрута с посочени места за поставяне на табели и пейки. Има
ли норматив за маркиране на маршрута например бр.стрелки на км.

т.8 Възстановяване на всломапшрутитс в ПП РусенскаЛом
-

Поставяне на настилка от каменна фракция, запечатана с бетонов разтвор - м2 1000

Въпрос: Колко см е дебелината на каменната настилки и бетоновия разтвор, няма схема
на веломаршрутите.

т.9 Изграждане на дялоегна знаково -информационна система за насочване и
информиране на туристическия поток
Въпрос: Моля да ни предоставите схеми с местата за монтаж на табелите. Моля
уточнете по кой детайл се изработват информационните табели и по кой указателните. В
приложените чертежи наименованията са указателно табло и указателна табела
/резерват/ . В Плана за управление на парка са описани информационни табели с шир. 150 см и
вие. 200 см.
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Моля т ж предоставите схема на маршрута за почистване от растителност.

Забележка: Картите проложени към Плана за управление на ПИ Русенски Лом в сайта Ви са
нечетливи при увеличение и в тях липсва информация потазиколичествена сметка.
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