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Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Внедряване на мерки за енергийна ефективност и извършване на
съпътстващи СМР в общинска образователна
инфраструктура"
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ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Внедряване на мерки за енергийна ефективност и
извършване на съпътстващи СМР в общинска
образователна инфраструктура"

Относно: Постъпили запитвания за разяснения по документацията за участие в
обществена поръчка с предмет: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и
извършване
на
съпътстващи
СМР
в
общинска
образователна
инфраструктура" , открита с Решение №2578/20.12.2012 г. на Кмета на Община Раднево.

Въпрос №1:
„Моля да ни бъдат предоставени схеми за растер и отваряемост на дограмата?"
Отговор №1:
Възложителят допълнително предоставя спецификации на алуминиева и PVC дограма, в
електронен вид, с указани габаритни размери, растер и отваряеми части.
Въпрос №2:
„Моля да уточните камерностт на PVC дограма?"
Отговор №2:
Дограмата която ще се монтира на обектите, трябва да бъде най малко петкамерна, при
спазване на условията за коефициент на топлопроводимост съгласно изготвените проекти
за енергийна ефективност за отделните общински обекти.
Въпрос №3:
«Моля да уточните видът на профила на AL дограма — прекъснат или не прекъснат

термопрофил?"

Отговор №3:
Профилът на алуминиевата дограма трябва да бъде с прекъснат термомост, като е
необходимо да отговаря на условията за коефициент на топлопроводимост съгласно
изготвените проекти за енергийна ефективност за отделните общински обекти.
Въпрос №4:
«В приложените КС не е предвидено обръщане около ново монтираните врати и
прозорци от вътрешна страна.
Моля да уточните обръщането от вътрешна страна на ново монтираната дограма,
трябва ли да се предвиди, в какво количество и в коя позиция да се включи?»
Отговор №4:
При оферирането на строително - монтажните дейности по обектите общинска
собственост е необходимо строителят да включи в цената за изработка и монтаж на
съответния елемент от дограмата и стойността на СМР дейностите по обработка на
вътрешната част от помещенията, така нареченото «обръщане». В конкретния случай то
ще се изпълни съгласно приложените детайли, чрез подмазване с вароциментов разтвор,
шпакловка и двукратно боядисване с латексова боя.
Въпрос №5:
«Моля да уточните обръщането около прозорците от външна страна с какъв материал
да бъде изпълнено - ЕРХ или XPS?"
Отговор №5:
Съгласно приложените детайли за обектите «обръщането» от външната страна около
прозорците ще се изпълни с плоскости от EPS, с дебелина Зсм. и последващо полагане на
укрепващ ъгъл, циментово лепило, грунд и силикатна мазилка.
Въпрос №6:
«В приложените на CD проекти липсват детайлите.
Моля същите да ни бъдат предоставени?"
Отговор №6;
Възложителят предоставя допълнително, в електронен вид, детайли за изпълнение на
основните възлови позиции, с указани размери, и посочени видове строителни материали.
Въпрос №7:
„В предвид големите като обем КС моля да ни уточните календарния план график
подробно ли да бъде разработен по позиции от КС или укрупнен по етапи?"
Отговор №7:

Участникът сам избира и преценява по целесъобразни^.^д^, обема и начина на
оформяне и представяне на календарния план — график, с оглед собственото му

виждане за изпълнение на проекта.
КМЕТ НА ОБЩИНА

