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Във  връзка  с  постъпило  запитване  относно  обществена  поръчка  с  предмет  „Строително  
монтажни  работи  на  градски  площадни  пространства  и  читалища  в  гр . Кочериново  и  с . 
Пороминово " давам  следните  отговори  на  зададените  въпроси : 

Въпрос  Ns1: В  чертеж  „Спецификация  нова  дограма  М 1:50" лист  13/19 — за  прозорец  
„П2 в  колона  „Проектното  предложение " не  е  указано  колко  броя  прозорци  са  отваряеми  
и  колко  неотваряеми . 
Моля  за  Вашето  разяснение  относно  броя  и  отваряемоста  на  прозорец  „П2". 

Отговор  Ns1: Четири  отваряеми  и  шест  неотваряеми . 

Въпрос  2: В  чертеж  „Спесификация  нови  витрини  М 1:50" лист  17/19 — за  витрина  „Вт3" 
са  отразени  две  съществуващи  положения  . 
Моля  за  Вашето  разяснение , второто  положение  проектното  ли  е . 

Отговор  Ns2: Вторият  чертеж  е  проектното  решение  за  Вт3. 

Въпрос  Ns3: В  количествената  сметка  по  част  „Архитектура " , позиция  34 е  предвидена  
„Доставка  и  монтаж  на  механизиран  капак  за  съществуваща  капандура  над  сцената ". 
Моля  за  техническа  спецификация  на  капандурата  - размери , материал , задвижване . 

Отговор  Ns3: Капакът  е  метален , с  дистанционно  управление , детайлите  ще  се  работят  по  
време  на  строителството . 

Въпрос  Ns4: В  количествената  сметка  по  част  „Архитектура ", позиция  54 е  предвидена  
„Доставка  и  монтаж  на  нови  осветителни  тела " — 50 броя . 
Моля  Възложителя  да  предостави  спесификация  на  осветителните  тела  



~ 
Отговор  Ns4:Спецификацията  на  осветителните  тела  ще  бъде  предоставена  по  време  на  
строителството . 

Въпрос  Ns5: В  количествената  сметка  по  част  „Аркитектура " позиция  18 е  предвидена  
„Доставка  и  монтаж  на  нови  подпрозоречни  первази ". 
Моля  за  Вашето  разяснение  за  материала  и  размерите  на  первазите  и  дали  посоченото  
количество  се  отнася  за  външни  или  вътрешни  первази . 

Отговор  Ns5: Позицията  се  о_тнася  за  външните  первази . Материала  е  дърво , в  частите  от  
фасадите  с  дървена  обшивка  и  каменни  при  учасrьците  с  каменна  обшивка . Размерите  се  
взимат  от  място  след  полагане  на  топлоизолацията . 

Въпрос  Ns6: В  количествената  сметка  по  част  „Архитектура " позиции  55 и  59 са  
предвидени  Демонтаж  и  Доставка  и  монтаж  на  нови  седалки  в  зрителна  зала  - 600 броя . 
При  оглед  на  място  установикме , че  броя  на  седалките  в  зрителната  зала  и  на  балкона  е  
396. 
Моля  да  уточните  колко  броя  седалки  подлежат  на  демонтаж  и  нов  монтаж . 
Моля  да  получим  спесификация  на  седалките  - размери , сгъваемост , плат , подлакътници , 
начин  на  закрепване  и  др . 

Отговор  Ns6: IIри  изготвянето  на  офертите  си  участниците  следва  да  се  придържат  
към  одобреното  КСС . Демонтират  се  всички  съществуващи  седалки  и  се  монтират  нови . 
Размерите  на  новите  седалки  трябва  да  съответстват  на  съществуващите . За  
спесификациите  на  седалките  следва  да  се  прилага  одобрения  проект . 

Въпрос  Ns7: В  количествената  сметка  по  част  „Архитектура ", позиции  14 и  15 са  
предвидени  „Обработка  на  фасадна  дървена  облицовка  с  дълбока  противопожарна  
пропитка " и „Обработка  на  фасадна  дървена  облицовка  с  матов , полупрозрачен  байц" — 
мерната  единица  е„м 3" 
Моля  да  уточните  дименсията  на  този  вид  работа . 

Отговор  Ns7: Дименсията  е  м 3  . 

Въпрос  Ns8: В  количествената  сметка  по  част  „Архитектура " позиция  11 е  предвидено  
„Доставка  и  монтаж  на  нови  дървени  шпроси  1 1/25см  с  покритие  от  полупрозрачен , матов  
байц , предварително  обработена  с  дълбока  пропитка  за  пожароустойчивост " — мерната  
единица  е  „м2". 
Моля  да  уточните  дименсията  на  този  вид  работа . 

Отговор  Ns8: Дименсията  е  м2  . 

Въпрос  Ns 9: На  чертеж  „Разпределение  първи  етаж  кота  0.00" лист  6/19 и  чертеж  
„Разпределение  втори  етаж  кота  +3.40" лист  7/19 за  фасада  запад  от  ос  18 до  ос  20 и  
фасада  север  между  ос  „И" и  ос  „3" е  указано  изпълнение  на  „топлоизолация  от  минерална  
вата , поставена  от  вътрешната  страна  на  стената ". На  чертеж  „Фасади " лист  9/19 за  същите  
фасади  е  указано  изпълнението  на  „Бяла , фасадна , силикат -силиконова  мазилка ", което  е  



предпоставка  за  изпълнението  и  на  външна  графитна  топлоизолация  под  мазилката . 
Количествата  за  мазилка  и  топлоизолация  са  еднакви . 
Моля  за  Вашите  разяснения  от  коя  страна  ще  се  топлоизолират  горепосочените  фасади . 

Отговор  Ns9:Топлоизолацията  се  поставя  отвътре , както  е  указано  в  разпределенията . 

Въпрос  Ns10: На  чертеж  „Разпределение  първи  етаж  кота  0.00" лист  6/19 и  чертеж  
„Разпределение  втори  етаж  кота  +3.40" лист  7/19 за  фасада  юг  от  ос  „А " до  ос  "К " и  
фасада  север  от  ос  „А " до  ос  „Д" е  указано  изпълнение  на  „топлоизолация  от  минерална  
вата , поставена  от  вътрешната  страна  на  стената ". На  чертеж  „Фасади " лист  9/19 за  същите  
фасади  е  указано  изпълнението  на  „Бяла , фасадна , силикат -силиконова  мазилка " по  
пиластри /колони . 
В  количествената  сметка  в  позиция  7 Доставка  и  монтаж  на  графитна  топлоизолация  
(NEOPOR или  еквивалент ) 8см  от  външната  страна  на  стената , вклюиително  изграждане  
на  строително  скеле " и  позиция  8 Полагане  на  бяла  силикат -силиконова  мазилка , върху  
мрежа " е  предвидено  еднакво  количество  топлоизолация , скеле  и  мазилка  - 874,26м2, 
което  е  предпоставка  за  изпълнението  на  външна  топлоизолация  и  по  пиластрите  . За  
направата  външна  топлоизолация  и  мазилка  по  пиластрите  е  необходимо  цялостно  
заскеляване  на  фасадата . 
Моля  за  Вашите  разяснения  пиластрите  по  горепосочените  фасади  изолират  ли  се  от  вън  и  
как  да  бъде  включена  стойностга  за  монтаж  и  демонтаж  на  скелето , необходимо  за  
цялостното  заскеляване  на  фасадите . 

Отгавор  Ns10: Пиластрите  и  колоните  се  по  горепосочените  фасади  се  топлоизолират  
отвътре  (виж  детайлите  за  топлоизолиране  — лист  12/19), отвън  се  изпълнява  само  
мазилка . 

Въпрос  Ns11: В  количествената  сметка  по  част  „Архитектура " позиция  23 е  предвидено  
„Почистване  на  дървена  съществуваща  ламперия ". 
Моля  за  Вашето  разяснение  коя  ламперия  е  предвидена  за  почистване  — в  зрителната  
залата  или  в  другите  помещенията . 

Отговор  Ns11: Предвидено  е  почистване  на  всички  съществуващи  ламперии . 

Въпрос  Ns12: Запознавайки  се  с  работните  чертежи  и  приложената  количествена  сметка . 
установикме , че  не  е  предвидено  вътрешно  скеле  за  боядисване  на  тавана  на  залата , както  
и  за  почистване  на  дървената  ламперия  в  зрителната  зала . 
Моля  за  разяснение  къде  да  бъде  включена  стойността  за  монтаж  и  демонтаж  на  скелето  . 

Отговор  Ns12: При  определяне  на  стойността  на  работите  участниците  следва  ва  
оферират  по  КСС  към  документацията . 

Въпрос  Ns13: По  фасадите , по  които  няма  външна  топлоизолация , не  е  предвидено  
външно  скеле , което  е  необходимо  за  почистване  на  съществуваща  дървена  обшивка  и  
демонтаж  / монтаж  на  дървени  шпроси  . 
Моля  за  разяснение  къде  да  бъде  включена  стойността  за  монтаж  и  демонтаж  на  скелето . 



Отговор  Ns13: При  определяне  на  стойността  на  работите  участниците  следва  ва  
оферират  по  КСС  към  документацията . 

Въпрос  Ns14: При  оглед  на  място  установихме , че  във  входното  фоайе  на  първия  етаж  и  
над  него  на  втория  етаж  има  съществуващи  мраморни  плочи . В  количествената  сметка  не  
е  предвидена  обработване  на  мраморните  плочи  . 
Моля  за  разяснение  подлежат  ли  на  обработка  плочите . 

Въпрос  Ns14:Този  вид  работа  не  е  включен  в  количествената  сметка . При  определяне  на  
стойносrга  на  работите  участниците  следва  ва  оферират  по  КСС  към  документацията . 

Въпрос  Ns15: При  оглед  на  място  установихме , че  настилката  на  сцената  и  зад  кулисите  е  
дюшеме . 
Моля  за  Вашето  разяснение  предвидени  ли  са  дейности  по  обработка  на  дюшемето . 

Отговор  Ns15: Не  е  предвидена  обработка  на  дюшемето . 

Въпрос  Ns16: При  оглед  на  място  установихме , че  зад  съществуващата  ламперия  в  
помещенията  има  радиатори  за  отопление  . За  да  се  изпълни  вътрешната  топлоизолация  и  
обшивка  пред  нея  е  необкодим  демонтаж  на  радиатори  и  хоризонтална  разводка . 
Моля  за  Вашето  разяснение  предвижда  ли  се  демонтаж  на  радиаторите , и  как  да  бъде  
остойностено  същото . Ще  се  монтират  ли  отново  радиаторите  след  изпълнението  на  
топпоизолацията ? 

Отговор  Ns16:Предвижда  се  демонтаж  на  радиаторите  и  повторното  им  монтиране  след  
изпълнение  на  топлоизолацията . 

Въпрос  Ns17: При  оглед  на  място  установихме , че  на  вратата  и  прозорците  от  юг  има  
монтирани  решетки  срещу  кражби . 
Моля  за  вашето  разяснение  демонтират  ли  се  решетките  при  подмяната  на  дограмата . 
Предвижда  ли  се  монтажа  им  обратно  след  това . 

Отговор  Ns17: Демонтирането  на  решетките  зависи  от  решението  на  Изпълнителя  за  
начина  на  монтаж  на  новата  7дограма . 

Въпрос  Ns18: Относно  вещите , съхранявани  в  Културния  дом  (Читалище ) гр . Кочериново . 
Моля  Възложителя  за  разяснение  къде  ще  бъдат  преместени  вещите , поетапно  или  
наведнъж , от  кого  ще  бъдат  премествани  вещите . 

Отговор  Ns18: Възложителят  си  запазва  правото  преди  откриване  на  строителната  
площадка  да  издаде  заповед  с  указания  относно  преместването  на  вещите . 

Въпрос  Ns19: Културният  дом  (Читалище ) - гр . Кочериново  ще  продължи  ли  да  
функционира  по  време  на  изпълнение  на  поръчката , как  Възложителя  ще  подава  фронт  за  
работа? 



Отговор  Ns19: Възложителят  си  запазва  правото  преди  откриване  на  строителната  
площадка  да  издаде  заповед  с  указания  относно  подаването  фронт  на  работа . 
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