Изх. № ОП-18(3)/13.12.2019 г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
Относно: Получени искания за разяснения по чл. 180 от Закона за обществените
поръчки /ЗОП/
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 180, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП и във връзка с постъпили запитвания,
Възложителят прави следните разяснения, относно процедура – публично състезание с
предмет: „Изграждане на център за социална рехабилитация и интеграция с.
Микрево, Община Струмяни” по проект: „Предоставяне на здравни грижи и
социални услуги на уязвими общности в района на българо-гръцкия
трансграничен регион“:
Въпрос 1: Позиция „Направа на беседка“ – 1 бр. В проекта е записано, че беседката е
тип „Ротонда“. Да се разбира ли, че се касае за беседка изграждана от тухли и/или
камък? Моля, да се изпрати ориентировъчен чертеж и/или размери на беседката, както
и да се уточни от какъв материал ще се изгражда?
Отговор 1: Беседката е тип „Ротонда“, с височина 4 м. и диаметър 4 м. Материалът за
изработка на беседката е дърво. Покривната конструкция се покрива с битумни
керемиди.
Въпрос 2: Относно дограмата е посочено в обяснителната записка, че е от PVC, а на
чертежа че е алуминиева-сива. Моля, да се уточни каква да бъде залагана? Моля, да се
уточни колко камерен да бъде профила. Моля, да се уточни цвят.
Отговор 2: Дограмата е бяла PVC с прекъснат термомост, с понижена инфилтрация, с
двоен стъклопакет с едно нискоемисионно стъкло.
Въпрос 3: Позиция „ДиП на топлоизолация на терена“. Моля, да се уточни типа на
изолацията и нейната дебелина?
Отговор 3: В обяснителната записка по част ЕЕ е посочено следното: Топлоизолация
на под към земя на сградата е XPS с дебелина 6 см, ланда 0,031 W/m2K.
Въпрос 4: Позиция „ДиМ на топлоизолация по стени на фасади – EPS“. Моля, да се
уточни дебелината на изолацията?
Отговор 4: В обяснителната записка по част ЕЕ е посочено следното: Топлоизолация
на външни стени /тухлени/ на сградата с EPS с дебелина 10см. и ланда 0,035 W/m2K.
Настоящите разяснения са неразделна част от документацията за провеждането на
обществената поръчка и техническите спецификации.
ЕМИЛ ИЛИЕВ /П*/
Кмет на община Струмяни
Забележка: подписите са заличени съгласно чл.2 от Закона за защита на личните
данни.

