
ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД 

ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
И ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

% 
„Програма за развитие на селските райони" 

2007-2013 г. 

Изх. № 5/ 20.01.2015 г. 
ДО УЧАСТНИЦИТЕ 
В ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: 

Ремонт на Народно читалище „Развитие - 1921, с. Дъбово, община Мъглиж, финансиран но 
"договор №24/322/00755/23.07.2014 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 
»Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР) 

Уважаеми участници, 

Във връзка с постъпило запитване по чл. 1016, ал. 6 от ЗОП даваме настоящото разяснение относно 
публична покана с предмет: „Ремонт на Народно читалище „Развитие - 1921, е. Дъбово, 
община Мъглиж, финансиран по договор №24/322/00755/23.07.2014 г. за отпускане на 
финансова помощ по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските раиони (ЕЗФРС Р) 

И Ь " Р ° М о л я да уточните при при несъответствия, пропуски и неточности между 
приложените в документацията количествена сметка, проекти и техническа спецификация 
кое е приоритетно и с кое да се съобразяваме. 

Въпрос 2: 
Подмяна на изгнили ребра от дървена 
покривна конструкция със същите сечения и 
дължина - -

Моля да уточните вярна ли е дименсията. 

Въпрос 3: 

14 
Дюшемета от минерална вата 

Моля да уточните дебелината на ватата. 

Въпрос 4: 

22 
Извозване на строителни отпадъци от 
покривни работи 

5,5 

м 777,78 

мЗ 93 
Моля да уточните на колко километра ще се извозват строителните отпадъци. 

Въпрос 5: 



Моля да уточните вида на профила на AL дограма (прекъснат или непрекъснат термостат) 
камерността на PVC дограмата 

Въпрос 6: 

74 Врата 86/228 бр. 1 
Моля да уточните размера на вратата тъй като по приложената към документацията 

спецификация на дограмата, вратата е с размери 180/228. 

Въпрос 7: 

77 Външни ПВЦ поли по прозорци м.л. 20,55 
Моля да уточните ширината на РУС полите. 

Въпрос 8: 

86 Декоративен орнамент по прозорци и врати 5 
см. м.л. 315,5 

87 Декоративен орнамент по прозорци и врати 10 
см. м.л. 42,2 

Моля да предоставите детайли на орнаментите. 

Въпрос 9: 

90 Минерална мазилка по цокъл 91,29 
Моля да уточните вида на мазилката - обикновена или мозаечна 

Ви даваме следните разяснения: 

Въпрос 1 

При несъответствие или неточности между приложените количествена сметка, проекти и 

техническа спецификация, включени в настоящата документация, ще се прилагат документите с 

по-висок приоритет в следната последователност: 

а) Количествена сметка; 

б) Проекти; 

в) Техническа спецификация; 

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място. 

За всички неуредените въпроси в настоящата документация за участие ще се прилагат 

разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Правилникът за неговото прилагане и други 

действащи нормативни актове, свързани с предмета на обществената поръчка. 

Въпрос 2 
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При дименсията е допусната техническа грешка. Количеството да се чете в мЗ. 

Върпрос3 

Дебелината на ватата следва да е 10 см (к, = 0,047). 

Въпрос 4 
Строителните отпадъци ще се извозват до Общинско депо за неопасни отпадъци -Гурково, 
което се намира на разстояние 25 км. от с. Дъбово. 

Въпрос 5 
Профилът на AL дограма следва да е прекъснат, a PVC дограмата следва да бъде 

четирикамерна със стъклопакет. 

Въпрос 6 

Размерът на вратата следва да бъде 86/228. 

Въпрос 7 
Ширината на РУС полите следва да бъде 200 мм. 

Въпрос 8 
Тъй като проектите са одобрени и е издадено разрешение за строеж на фаза „Технически 

проект", детайлите за изграждане на орнаментите ще бъдат допълнени с екзекутив, след възлагане 
на поръчката. 

НЧ „РАЗВИТИЕ - 1921 г." 

цКТАЛл, 
мозаечна 

ОЯТЕЛСТВО 

Въпрос 9 
Минералната мазил 

РУМЕН РАЧЕВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЧИТАЛИj 


