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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ
НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„Европа инвестира в
селските райони!'

Европейски земеделски
фонд за развитие на
селските райони

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за :
Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект: „Изграждане и
рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в селата Боздуганово, Коларова и
Знаменосец, Община Раднево - Етан 1 Рехабилитация" по Договор N 24/321/01342 от 27.11.2012 година,
между Държавен фонд „ Земеделие " и Община Раднево, Област Стара Загора за безвъзмездна финансова
помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението икономиката в селските райони" от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г "
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Всички заинтересовани лица
в обществена поръчка с предмет:
„Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект:
„Изграждане и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в селата
Боздуганово, Коларово и Знаменосец, Община Раднево — Етап 1 Рехабилитация" по Договор
N 24/321/01342 от 27.11.2012 година, между Държавен фонд „Земеделие" и Община
Раднево, Област Стара Загора за безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни
услуги за населението икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2007 - 2013г."
Относно: Постъпило запитване, заведено в деловодството на Община Раднево с вх. № 26001062 от 30.07.2014г.
№ 1 На въпрос: В Количествената сметка при части Вътрешна водопроводна мрежа с
Коларово и Вътрешна водопроводна мрежа с. Боздуганово има разминаване в посочените
дебелини на стените и работното налягане на тръбите (посочените дебелини са за по-високо
налягане). Моля Възложителят да уточни точните характеристики на тръбите?
Отговор: Посочените дебелини на тръбите са за работно налягане - 0,6 Мра, поради това,че
статичното налягане в мрежата не надвишава 0,4 Мра. За отделните диаметри тръбите са
тип РЕ 100, както следва:
ф90/4мм
ф110/4,8мм
ф125/5,4мм
ф 140/6,1 мм
ф160/7,0мм.
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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Програмата за развитие на
селските райони 2007-2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община
Раднево и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Държавен
фонд Земеделие — Разплащателна агенция
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