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ДО 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА 

 

Относно: Разяснения по условията за обществена поръчка с предмет: „Обновяване и основен 

ремонт на електрическата инсталация и повишаване на енергийната ефективност на сградата на 

129 ОУ „Антим I“ и 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес“ с адрес ул. „Султан тепе“ № 1,  район 

"Оборище" – гр. София“ 

 

 Въпрос 1:  

 В Документацията е посочено: "Графикът да включва следните графи: № по ред за 
всяка позиция от КС, наименование на позиция, ед.м., обем на работа, брой работници, брой 
календарни дни, разпределение по календарни дни." Моля, да поясните какво трябва да 
съдържа колоната "разпределение по календарни дни"? 

 

Разяснение: 

Колоната Разпределение на календарните дни е графичната част на графика и показва 

времетраенето на всяка работа посредством хоризонтална диаграма, изчертана в мащаб на 

времето, като над всяка една се дава броя работници, необходими за изпълнение на дадената 

дейност.  

 

Въпрос 2: 

В Образец № 6 и № 7 са цитирани следните поръчки: в образец № 6 - „“Избор на 

изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализацията на проект 

“Разширение на сградата на Първа английска гимназия“ и 112 ОУ „Стоян Заимов“ и в Образец 

№ 7 - “Изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализацията на проект 

“разширение на сградата на Първа английска гимназия“ и 112 ОУ „Стоян Заимов“ -етап 1Б“ - Да 

ги променим ли с настоящата поръчка, а именно: „Обновяване и основен ремонт на 

електрическата инсталация и повишаване на енергийната ефективност на сградата на 129 ОУ 

„Антим I“ и 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес“ с адрес ул. „Султан тепе“ № 1,  район "Оборище" 

– гр. София“ 

 

Разяснение: 

Наименованието на предмета на поръчката е коригирано и публикувано на 17.04.2018 г. в 

електронното досие на поръчката в профила на купувача, поради което не е необходимо 

допълнително коригиране на образците. Район „Оборище“ – СО поднася извиненията си за 

допуснатата техническа грешка! 

 

ВАСИЛ ЦОЛОВ 

Кмет на район “Оборище” 

 
 

Подписът е заличен на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД. 
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