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РАЗЯСНЕНИЕ ПО IДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА 
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Проектиране и изпълнение на 
строителни дейности във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна 
ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Велико Търново 
по две обособени позиции: Обособена позиция №1 - Многофамилна жилищна сграда с 
административен адрес гр. Велико Търново, ул."Георги Живков" №1, вх. А, вх. Б, вх. В, вх. Г, 
вх.Д, вх.Е, вх.Ж; Обособена позиция №2 - Многофамилна жилищна сграда с административен 
адрес гр. Велико Търново, ул. „Филип Тотю" № 15, входове А, Б и В и № 17, входове А, Б и В, 
открита с Решение РД 24-67 от дата 02.12.2016 г. на Кмета на Община Велико Търново с ID 760812 
и Обявление за поръчка с ID 760814, заведена под уникален номер в РОП 00073-2016-0041. 

ВЪПРОС 1: Моля Възложителят да потвърди, че по Мярка С1: Мерки по отоплителна инсталация, е 
необходимо да се изпълни само реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална-
да се монтира нова разпределителна и събирателна мрежа, с възходящ наклон от абонатната станция и 
вертикални щрангове във всеки вход, от който да се подаде топлоносител към колекторни табла на 
площадките пред апартаментите с изводи за всеки апартамент. 

Калкулираните в енергийното обследване циркулационни помпи, мембранни разширителни съдове, 
топломери и окомплектовани абонатни станции за 3-те абонатни помещения са за сметка на 
топлопреносни дружества. 

ОТГОВОР: 

Да се изпълнят само следните мерки : 
5. ОТОПЛИТЕЛНА, ВЕНТИЛАЦИОННА И КЛИМАТИЗАЦИОННА ИНСТАЛАЦИИ 
5.1. Задължителни мерки 
5.1.3. Да се изпълни реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална - да се 
монтира нова разпределителна и събирателна мрежа, с възходящ наклон от АС и вертикални щрангове 
във всеки вход, от който да се подаде топлоносител към колекторни табла на площадките пред 
апартаментите с изводи за всеки апартамент - мярка осигуряваща възможност за включване на 
отделни собственици към централната отоплителна система от ТЕЦ с индивидуално отчитане на 
консумираната енергия от всеки отделен апартамент чрез топломер. 

ВЪПРОС 2: Мярка С2. Мерки по осветлението/електрическата инсталация. Моля възложителят да 
предостави технически данни за електродвигателя и таблото за управление на асансьорните уредби в 
обекта на интервенция / жилищна сграда/ 

ОТГОВОР: 

Предоставяме техническа информация за елекродвигателите на асансьорите, както и техните 
табла, както следва: 



ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛ 
на асансьора В х о д . 

Предназначение задвижващо липсва електродвигателя задвижващо задвижващо задвижващо задвижващо задвижващо 

Тип 

Виц на тока 

АСФ 112М2-4 липсва електродвигателя АСФ 112М2-4 АСФ 112М2-4 АСФ 112М2-4 АСФ 112М2-4 АСФ 112М2-4 Тип 

Виц на тока променлив липсва електродвигателя променлив променлив променлив променлив променлив 

Напрежение 380 V липсва електродвигателя 380 V 380 V 380 V 380 V 380 V 

Номинален ток 7,7 А липсва електродвигателя 7,7 А 7,7 А 6,4 А 7,7 А 7,7 А 

Честота 50 Hz липсва електродвигателя 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 

»>•< х • 3,5 KW липсва електродвигателя 3,5 KW 3,5 KW 3,5 KW 3,5 KW 3,5 KW 

Допустимо нагряване ча 
120°С липсва електродвигателя 120°С 120°С 120°С 120°С 120°С 

О.орс . r.j въртене 1500 об./мин. липсва електродвигателя 1500 об./мин. 1500 об./мин. 1320 об./мин. 1500 об./мин. 1500 об./мин. 

ПВ /%/ за време 10 ми1 60 липсва електродвигателя 60 60 60 60 60 

Брой за включвания в час 180 липсва електродвигателя 180 180 180 180 180 

Изпълнение указание за 
степен за защита 

г са 

IP 21 липсва електродвигателя IP 21 IP 21 IP 21 IP 21 IP 21 
Изпълнение указание за 
степен за защита 

г са 4 1 k g липсва електродвигателя 41 kg 4 1 k g 39 kg 4 1 k g 4 1 k g 

Тип асансьорно табло 
табло -

релейно 
табло - релейно табло - релейно табло - релейно 

табло - релейно 
ел.схема 
ЗА9АА1-Т. 

табло -
релейно 

табло - релейно 
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Text Box
„Заличена информация на основание чл. 42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.”




