ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ НА ОТКРИТА
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Строително монтажни работи на сгради на детски градини, находящи се на
територията на Община Велико Търново, по обособени позиции:", с уникален номер
в РОП 00073-2020-0019, за Обособена позиция № 1: „Възстановяване на покрив на
детска градина „Здравец", гр. Велико Търново - УПИ III, кв. 153а, гр. Велико Търново"

I.
Въпроси и отговори във връзка с постъпило запитване на участник.
Въпрос №1:
Поставяне на топлоизолация от каменна вата с дебелина 10 см и А.< 0,038\\7т.к,
ПЛЪТНОСТ минимум 80 кг/м2 по таванска плоча
В техническата спецификация (4) Обхват на поръчката, в обявлението и по КСС се
изисква А,<0,038ш.к; а в (6) Конкретни изисквания към материалите от Техническата
спецификация А,<0,035ш.К.
Моля за уточнение кой от посочените коефициенти да се има в предвид?
Отговор:
Кандидатите следва да се придържат към изискванията, описани в количествената
сметка, а именно X <0.038\\^/т.к
Въпрос №2:
Т. 19 Доставка и монтаж покривни прозорци в термопанел, размери на прозореца с
каса 90/80см
Т.31 Направа покривни прозорци във физкултурен салон 100/90, коефициент на
топлопреминаване 1,4 \ \ 7 т 2 . К или по-добър
В (6) Конкретни изисквания към материалите от Техническата спецификация /
„изисквания към покривни прозорци. Покривни прозорци се предвиждат за
физкултурния салон и като капандури за покрива на основната сграда. Изискванията към
прозорците на физкултурния салон. Прозорците следва да са дървени или алуминиеви с
прекъснат термомост и троен стъклопакет всесезонно/бяло/нискоемисионно стъкло."
Покривни прозорци с троен стъклопакет са за монтаж на покриви с наклон над 15°,
а покрива на салона е с наклон 9°.
Може ли да се оферира покривен прозорец за плосък покрив с двоен стъклопакет?
Какъв да бъде прозореца неотваряем, отваряем?
Може ли да се оферира прозорец с размери близки до 90/80 см за покрива на
основната сграда?
Може ли да се оферира прозорец с размери близки до 100/90 за физкултурния салон?
Отговор:
" Изискванията на Възложителя за прозорци с троен стъклопакет, всесезонно/бяло/
нискоемисионо стъкло, произтичат от факта, че те трябва да осигурят качествена
топлоизолация през зимата и защита от проникване на слънчевите лъчи през лятото. В

тази връзка Участниците оферират за физкултурния салон прозорец с троен стъклопакет.
Всички прозорци следва да са отваряеми.
Видно от т.19 от КСС - Образец № 4.1. - дейност „Доставка и монтаж покривни
прозорци в термопанел, размери на прозореца с каса 90/80см" е с фиксирани размери на
прозорец с каса - 90/80е^л, а т . 31 - дейност „Направа покривни прозорци във
физкултурен салон 100/9(Х коефициент на топлопреминаване 1,4 \ \ 7 т 2 . К или по-добър"
е с фиксирани външни
— 1,^0(^/9О.

С уважение,
// *
ДАНИЕЛ ДАНО
КМЕТ НА ОБЩ

ово

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679.

