ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Изпълнение на строително – монтажни работи на обект "Реконструкция и ремонт на читалище "Гео
Милев-1926"

Изх. № 9/ 08.05.2014 г.
ДО УЧАСТНИЦИТЕ
В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Изпълнение на строително – монтажни работи на обект
"Реконструкция и ремонт на читалище "Гео Милев - 1926 г."

Уважаеми участници,
Във връзка с постъпило запитване по чл. 29 от ЗОП даваме настоящото разяснение относно
обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строително – монтажни работи на обект
"Реконструкция и ремонт на читалище "Гео Милев - 1926 г."
Въпрос 1:
Ремонт по фасади
1
4
5

Доставка и монтаж на 4-камерна PVC дограма със
стъклопакет
Доставка и монтаж на официална - входна,
двукрила алуминиева врата
Доставка и монтаж на входни алуминиеви врати

м²

146,30

бр.

4,00

бр.

8,00

Моля да ни представите схеми с растер и отваряемост на дограмата.
Въпрос 2:
Ремонт по фасади
2

Монтаж на външни подпрозоречни PVC первази

м'

72,40

Моля да уточните первазите налични ли са или да предвидим и доставката им.
Ако ги доставяме моля да уточните ширината им.
Въпрос 3:
Ремонт по фасади
3

Доставка и монтаж на метални решетки за
прозорци на партер

м²

68,00

Моля да ни представите детайл с размери и бройки на решетките.
Въпрос 4:
Ремонт по фасади
Доставка и монтаж на официална - входна,
двукрила алуминиева врата
Доставка и монтаж на входни алуминиеви врати

4
5

бр.
бр.

4,00
8,00

Моля да уточните вида на профила – прекъснат или непрекъснат термомост.
Въпрос 5:
Ремонт по фасади
Доставка и обръщане на топлоизолация около
декоративни елементи с топло изолация 2см от ЕPS

9

м'

12,20

Моля да уточните ширината на топлоизолацията около декоративните елементи.
Въпрос 6:
Ремонт по фасади
Полагане на топлоизолация XPS 2см по страници
на отвори на прозорци в т.ч. грунд,лепило,
стъклофибърна мрежа,ъглови профили,
дюбели,шпакловка/

11

м'

112,00

м²

183,30

Моля да уточните ширината на страниците.
Въпрос 7:
Ремонт по фасади
Полагане на каменна облицовка по цокли

13

Моля да уточните вида на каменната облицовка – с оформен или с неоформен камък.
Въпрос 8:
Ремонт по фасади
Доставка и изграждане на коминно тяло

16

м'

16,00

Моля да ни предоставите проект за изграждане на коминното тяло.
Въпрос 9:
Ремонт по фасади
19

Монтаж на външни подпрозоречни алуминиеви
первази

м'

72,40

Моля да уточните первазите налични ли са или да предвидим и доставката им. Ако ги
доставяме моля да уточните ширината им.
Въпрос 10:
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Ремонт по покрив
6

Доставка и монтаж на метални шапки на бордове

м'

183,60

Моля да уточните за къде се отнася позицията, тъй като покрива е скатен и няма
бордове.
Въпрос 11:
Ремонт по покрив
8

Доставка и монтаж на дървена обшивка по стрехи

м'

132,80

Моля да уточните вида на дъските за обшивката – рендосани или нерендосани.
Въпрос 12:
Вътрешен ремонт
4

Доставка и монтаж на ПВЦ настилки

м²

426,00

м²

426,00

Моля да уточните дебелината на настилката.
Въпрос 13:
Вътрешен ремонт
5

Изолация под ПВЦ настилка

Моля да уточните вида на изолацията под настилката и дебелината и.
Въпрос 14:
Вътрешен ремонт
8

Направа на изравнителна циментова замазка във
всички помещенията

м²

1 129,50

Моля да уточните дебелината на циментовата замазка.
Въпрос 15:
Вътрешен ремонт
9

Доставка и монтаж на дървена ламперия

м²

Моля да уточните дебелината на дървената ламперия.
Въпрос 16:

88,60

Вътрешен ремонт
10

Доставка и монтаж на дюшаме заедно с изолация

м²

96,10

Моля да уточните дебелината на дюшамето и какво е по вид и дебелина
топлоизолацията.
Въпрос 17:
Вътрешен ремонт
12

Доставка и монтаж на парапет за стълбище

м'

48,40

м'

141,70

Моля да ни представите детайл на парапета.
Въпрос 18:
Вътрешни работи
2

Направа на мазилка около отвори на врати и
прозорци

Моля да уточните ширината на отворите на вратите.
Въпрос 19:
Вътрешни работи
3

Направа на фина шпакловка около отвори на врати
и прозорци

м'

21,70

Моля да уточните ширината на отворите на вратите.
Въпрос 20:
Вътрешни работи
4

Направа на окачен таван

м²

1 129,50

Моля да уточните вида на гипсокартона и колко пласта да се положи.
Въпрос 21:
Вътрешни работи
9

Боядисване страници на прозорци с латекс

м'

41,70

м'

46,20

м'

78,40

Моля да уточните ширината на страниците.
Въпрос 22:
Вътрешни работи
12

Направа на обръщане около отвори на прозорци с
плочки

Моля да уточните височината на первазите.
Въпрос 23:
Вътрешни работи
13

Доставка и монтаж на первази за теракот
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Моля да уточните височината на первазите.
Въпрос 24:
Вътрешни работи
15

Доставка и монтаж на Аl врати с обков

бр

19,00

Моля да ни предоставите схеми на вратите и вида на AL профил – прекъснат или
непрекъснат термомост.
Въпрос 25:
Вътрешни работи
16

Доставка и монтаж на интериорни врати с обков

бр

18,00

Моля да ни предоставите схеми на вратите и да уточните вида им – MDF, AL или PVC.
Въпрос 26:
Вътрешни работи
17

Доставка и монтаж на вътрешни PVC
подпрозоречни первази

м'

72,40

Моля да уточните ширината на подпрозоречните первази.
Въпрос 27:
Вътрешни работи
18

Платформа за инвалиди - комплект

бр

1,00

Моля да ни предоставите техническите параметри на платформата.
Въпрос 28:
Вътрешни работи
1

Събиране, натоварване и извозване на строителни
отпадъци от СМР

м3

3,50

Моля да уточните на какво разстояние ще се извозват строителните отпадъци.
Въпрос 29:
Предвид голямата като обем КС моля да ни уточните календарния план график
подробно ли да бъде разработен по позиции от КС или окрупнен по етапи.

Въпрос 30:
При бегло засичане на предоставените проекти и КС установихме несъответствия и
пропуски в количествата, вида предвидени материали и видовете СМР.
Поради възможност да не установим навреме всички несъответствия или пропуски и
да неуспеем да зададем необходимите въпроси в предвидения от ЗОП срок, моля уточнете
при разлики между количествената сметка и проектите кое е приоритетно и с кое да се
съобразяваме?
Въпрос 31:
За изготвяне на линейния график, моля уточнете от колко дни да фиксираме месеца 30 или 31дни.
Въпрос 32:
В приложената КС липсва позиция за доставка и монтаж на тръбно фасадно скеле.
Моля да поясните трябва ли да се предвиди доставка и монтаж на тръбно фасадно
скеле, какви количества и в коя позиция да се включи.
Въпрос 33:
В приложената КС липсва позиция за доставка и монтаж на капаци по била и ръбове.
Моля да поясните трябва ли да се предвиди доставка и монтаж на капаци по била и
ръбове, какви количества и в коя позиция да се включат.
Въпрос 34:
В приложената КС липсва позиция за доставка и монтаж на фукс на котела. Моля да
поясните трябва ли да се предвиди доставка и монтаж на фукс на котела, какво количество
и в коя позиция да се включи.
Въпрос 35:
В приложената КС липсва позиция за демонтаж на съществуваща сцена. Моля да
поясните трябва ли да се предвидят демонтажи дейности, какви видове и количества и в коя
позиция да се включат.

Ви даваме следните разяснения:
Въпрос 1
Тъй като проектите са одобрени и е издадено разрешение за строеж на фаза „Технически
проект“, схемите с растер и отваряемост на дограмата ще бъдат допълнени с екзекутив, след
възлагане на поръчката и вземане на точните размери на място.
Въпрос 2
Да се предвиди доставка на первази със средна ширина около 15 см., като се има предвид,
че сградата е съществуваща и трябва да се вземат точни размери на място, след поставяне на
дограмата.
Върпрос 3
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Тъй като проектите са одобрени и е издадено разрешение за строеж на фаза „Технически
проект“, размерите и бройките на решетките ще бъдат допълнени с екзекутив, след възлагане на
поръчката.
Въпрос 4
Профилът следва да е прекъснат термомост.
Въпрос 5
Ширина / дебелината / на топлоизолацията около декоративни елементи следва да е 5 см.
Въпрос 6
Ширината варира от 15 до 35 см.
Въпрос 7
Вида на каменната облицовка следва да е с неоформен камък.
Въпрос 8
Тъй като проектите са одобрени и е издадено разрешение за строеж на фаза „Технически
проект“, детайлът за изграждане на коминното тяло ще бъде допълнен с екзекутив, след възлагане
на поръчката.
Въпрос 9
Да се предвиди доставка на первази с ширина около 15 см., като се има предвид, че
сградата е съществуваща и трябва да се вземат точни размери на място, след поставяне на
дограмата.
Въпрос 10
Моля, оферирайте съгласно приложената и одобрена от ДФ „Земеделие“ количествена
сметка.
Въпрос 11
Дъските следва да са рендосани.
Въпрос 12
Дебелината на настилката следва да е 5 мм.
Въпрос 13
Дебелината на изолацията следва да е 2 см.

Въпрос 14
Дебелината на циментовата замазка следва да е 5 см.
Въпрос 15
Дебелината на дървената ламперия следва да е 1 см.
Въпрос 16
Топлоизолацията следва да е 2 см. за дюшаме. Дебелината на дюшамето следва да е 1 см.
Въпрос 17
Тъй като проектите са одобрени и е издадено разрешение за строеж на фаза „Технически
проект“, детайлът на парапета ще бъде допълнен с екзекутив, след възлагане на поръчката.
Въпрос 18
Моля, оферирайте според приложената и одобрена от ДФ „Земеделие“ количествена сметка.
Въпрос 19
Моля, оферирайте според приложената и одобрена от ДФ „Земеделие“ количествена сметка.
Въпрос 20
Окаченият таван следва да е растерен 60/60 см.
Въпрос 21
Ширината на страниците варира от 15 до 35 см. Следва да се вземат точни размери след
монтажа на дограмата.
Въпрос 22
Моля, оферирайте според приложената и одобрена от ДФ „Земеделие“ количествена сметка.
Въпрос 23
Височината на первазите е 5 см.
Въпрос 24
Точни размери на отворите могат да бъдат взети в хода на изпълнение, след демонтажа на
съществуващите врати и каси. На чертежите в проектната част са показани отваряемостите /
леви/десни/. Вида на профила е прекъснат термомост.
Въпрос 25
Интериорните врати са предвидени МДФ. Точни размери на отворите могат да бъдат взети в
хода на изпълнение, след демонтажа на съществуващите врати и каси. На чертежите в проектната
част са показани отваряемостите / леви/десни/.
Въпрос 26
Ширината на подпрозоречните первази е 10 см.
Въпрос 27
Моля, оферирайте според приложената и одобрена от ДФ „Земеделие“ количествена сметка,
като съобразите размерите на платформата с данните от чертежите в проектната част.
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Въпрос 28
Строителните отпадъци ще се извозват до Общинско депо за неопасни отпадъци –
Гурково, което се намира на разстояние 28, 17 км. от с. Ягода.
Въпрос 29
Календарният план график следва да бъде подробно разработен по позиции от
количествената сметка.
Въпрос 30
Моля, оферирайте съгласно приложената и одобрена от ДФ „Земеделие“ количествена
сметка.
Въпрос 31
Моля, фиксирайте месеца на 30 /тридесет/ дни.
Въпрос 32
Моля, оферирайте съгласно приложената и одобрена от ДФ „Земеделие“ количествена
сметка.
Въпрос 33
Моля, оферирайте съгласно приложената и одобрена от ДФ „Земеделие“ количествена
сметка.
Въпрос 34
Моля, оферирайте съгласно приложената и одобрена от ДФ „Земеделие“ количествена
сметка.
Въпрос 35
Моля, оферирайте съгласно приложената и одобрена от ДФ „Земеделие“ количествена
сметка.

ЖЕЛЬО КОСТАДИНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЧИТАЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО НА НЧ „ГЕО МИЛЕВ – 1926 г.”

