Изх№104/01.10.2014 г.
До Участниците
В открита процедура с предмет „Избор на изпълнител на СМР по проект „Реконстлукция и
ремонт на Народно читалище”СВ.СВ.Кирил и Методи -1929”с.Исперихово и благоустрояване
на прилежащото му простнство”

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,
Във връзка с постъпили питания по обявената обществена поръчка даваме следните
разяснения:
Въпрос №1: Относно КС,СМР №19”Изхвърляне и превоз отпадъци до депо”,моля да уточните
на колко километра се намира депото за строителни отпадъци от обекта и каква е таксата
депо?
Отговор: Депото е на разстояние 2 км и се намира в началото на град Брацигово. Таксата депо
е 2 лева на кубик по Наредба за администриране на местните данъци и такси на Община
Брацигово. Може да използвате и най-близкото сметище в района на село Исперихово.
Въпрос №2 Относно КС, СМР№24”Полагане на негорим ламинат с подложка, моля да уточните,
вида, класът на износоустойчивост и дебелината на ламината
Отговор: Видът, класът на износоустойчивост и дебелината на ламината трябва да отговарят на
изискванията за качество съгласно БДС и Наредба №2 от 31.07.2003 г.за минималните
гаранционни срокове
Въпрос№3: Относно КС, СМР№27”Доставка и монтаж на нова настилка – Паркет-фоайе,
стълбище, моля да уточните видът и големината на паркет настилката.
Отговор:Видът и дебелината на настилката трябва да отговорят на Наредба №2 от 31.07.2003 г.
за минималните гаранционни срокове
Въпрос №4 Относно КС,СМР№30”Доставка и монтаж на нови PVC пана в зрителна зала, моля
да предоставите спецификация на паната.
Отговор: На вертикалния разрез от Проекта е показано местоположението /зрителна зала/ и
размера на звукопоглъщащите платна

Въпрос №5 Относно КС,СМР №31”Доставка и монтаж на PVC дограма - бяла, моля да уточните
вида на профила и стъклопакета на дограмата
Отговор: Вида на профила и стъклопакета трябва да отговаря на Наредба №2 от 31.07.2003 г. за
минималните гаранционни срокове
Въпрос №6 Относно КС, СМР №32 ” Доставка и монтаж на метална дограма, моля да
предоставите спецификация
Отговор: Предвидено е поставяне на следната метална дограма:
1.врата двукрилна 160/210-1+”брава антипаник”/северно фоайе/
2.врата 125/200-1бр.л.+ ”брава антипаник”/северно стълбище/
3.врата 105/200-1 бр.л.+ ”брава антипаник”/западно стълбище/
4.врата входна 490/246 -1 бр+”брава антипаник”/източен вход/
5.врата 63/200 1 бр дясна/ел.табло/EISC-90
6. врата 70/200-4д+6л.
7.врата 70/200 1 д/сцена/ EISC-90
8.врата 97/200-1 д/сцена/ EISC-90
9.врата 95/200-1л/цифрово кино/ EISC-90
10.врата 94/200 1 бр. дясна / склад/
11.врата 90/200 1 бр.л. / южен склад/ EISC-90
12. врата 87/200 1 бр. дясна /склад 8
13 врата 85/200 1 дясна/ северно фоайе-западен изход
Въпрос №7 Относно КС, СМР №34 и 35”Доставка и монтаж на вътрешни интериорни врати,”
Доставка и монтаж на вътрешни интериорни врати - двукрилни, моля да уточните вида на
вратите
Отговор: Посочен е в КСС на проекта
Въпрос №8 Относно КС,СМР№42 ”Доставка и монтаж на топлоизолация, плосък покрив – 8 см,
моля да уточните вида на топлоизолацията.
Отговор : Видът на топлоизолацията да отговаря на Наредба №2 от 31.07.2003 г. за
минималните гаранционни срокове
Въпрос №9 Относно КС,СМР №46 „Доставка и монтаж на газопламъчно на три пласта
хидроизолация и покрив с посипка, моля да уточните вида на хидроизолацията

Отговор: Видът на хидроизолацията да отговаря на Наредба №2 от 31.07.2003 г. за
минималните гаранционни срокове
Въпрос №10 Относно КС,СМР №156”Дестратификационен осов вентилатор Diffuser с дебит
8.000 м3/ч с обратна клапа за монтаж към въздуховод”, този тип вентилатори нормално се
монтират свободновисящи от тавана, като целта им е „да разбъркват” въздуха в помещението
и не са подходящи за монтаж към въздуховод, дали вентилаторът трябва да е
дестрификационен и да се монтира свободно на таван , а не към въздуховода, както е по
КС/може би грешка в описанието/
Отговор: Вентилаторът е дестрификационен и се монтира на тавана, съгласно проекта ОВК. Да
има техническа грешка в описанието

Възложител: /п/
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