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.Програма за развитие на селските райо 1И"
2007 - 2013 г.

Изх. № 12/21.01.2015 г.
ДО УЧАСТНИЦИТЕ
В ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:

,

„Ремонт на Народно читалище „Развитие -1921 с. Дъбово, община Мъглиж,
финансиран по договор №24/322/00755/23.07.2014 г. за отпускане на финансова помощ
по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места “ от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

Уважаеми участници,
Във връзка с постъпило запитване по чл. 1016, ал. 6 от ЗОП даваме настоящото разяснение
относно публична покана с предмет: „Ремонт на Народно читалище „Развитие - 1921, с.
Дъбово, община Мъглиж, финансиран но договор №24/322/00755/23.07.2014 г. за
отпускане на финансова помощ ио мярка 322 “Обновяване и развитие на населените
места“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР),
подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
(ЕЗФРСР)

Въпрос 1:
Монтаж на поцинкована ламарина покрай
М .Л .
135,26
комини, улами
Вярна ли е дименсията м.л., ако ДА, уточнете ширината на обшивката.
18

Въпрос 2:
18

Монтаж на поцинкована ламарина покрай
комини, улами

м.л.

135,26

160,82
Монтаж на ПВЦ улуци
м.л.
Моля да уточните трябва ли да се предвиди доставка на материалите или са
налични.
19

Въпрос 3:

Изкърпване на мазилка около прозорци с
390,3
ширина до 15 см.
мл.
Изкърпване на мазилка около врати с ширина
78
м.л.
156,18
до 15 см.
За оформяне на страниците около прозорците и вратите е предвидено само изкъриване
с мазилка, моля да уточните трябва ли да се предвиди допълнително обработване на
страниците, и ако ДЛ какви допълнителни дейности трябва да се предвидят и в кои позиции
да се включат.
76

Въпрос 4:
Грундиране с дълбоко проникващ грунд преди
м2
906,75
полагане на минералната мазилка
Посоченото количество грундиране е само за фасадните стени. За обръщането около
дограмата липсва количество за грундиране. Моля да уточните трябва ли да се включи
грундиране на страниците, и ако ДА какво количество и в коя позиция да се включи.

85

Въпрос 5:
357,7
Латексово боядисване на орнаменти
м2
88
Моля да уточните вярна ли е дименсията, гъй каго декоративните елементи са общо
357,7 линейни метра.
Въпрос 6:
91

Минерална мазилка по контур прозорци
Моля да уточните вярна ли е дименсията м2.

м2

488,08

Въпрос 7:
91
92

м2
488.08
Минерална мазилка по контур прозорци
Минерална мазилка по стреха
м2
86,3
Моля да уточните трябва ли да се включи в позициите грундиране йод мазилка.

Въпрос 8:
Монтаж на ПВЦ водосточни тръби
112,4
м.л.
включително есове, казанчета, скоби
Моля да уточните трябва ли да се предвиди доставка на материалите или са
налични.
93

Ви даваме следните разяснения:
Въпрос 1
При дименсията е допусната техническа грешка. Количеството да се чете в м2.
Въпрос 2
Материалите не са налични - следва да се предвиди и цена за доставка на такива,
която следва да се включи в позиция 18 „Монтаж на поцинкована ламарина покрай комини,
улами”, респективно в позиция 19 "Монтаж на ПВЦ улуци” .

Върнрос 3
Следва да се предвиди в позиция 76 „Изкърпване мазилка около прозорци с ширина
до 15 см.”, респективно в позиция 78 „Изкърпване мазилка около врати с ширина до 15
см.” допълнително обработване с дълбокопроникващ грунд на страниците около прозорци
и врати преди полагане на минералната мазилка.
Въпрос 4
Следва да се предвиди в позиция 76 „Изкърпване мазилка около прозорци с ширина
до 15 см.”, респективно в позиция 78 „Изкърпване мазилка около врати с ширина до 15
см.” допълнително обработване с дълбокопроникващ грунд на страниците около прозорци
и врати преди полагане на минералната мазилка .
Въпрос 5
При дименсията е допусната техническа грешка. Количеството да се чете в м.л.
Въпрос 6
При дименсията е допусната техническа грешка. Количеството да се чете в м.л.
Въпрос 7
зклю^
Следва да се предвиди и цена за грундиране под мазилка , която следва да се включи
в позиция 92 ” Минерална мазилка по стреха”.
Въпрос 8
Материалите не са налични - следва да се предвиди и цена за доставка на такива,
която следва да се включи в позиция 93 „Монтаж на ПВЦ водосточни тръби включително
есове, казанчета, скоб1
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