ОБЩИНА

МОНТАНА

3400 Монтана, ул. Извора 1, тел.: 096 / 394 201, факс: 096 / 300 462, е-mail: montana@montana.bg

Док. №70-00-1559 от 29.10.2019 г.

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: Искане за разяснения по документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание за възлагане на обществена поръчка
с предмет: „Основен ремонт на „Младежки дом” (ПИ с идентификатор 48489.7.1 по КК
на гр. Монтана) – сграда, околно пространство“.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с постъпило писмено искане и на основание чл. 180 от ЗОП предоставям
следните писмени разяснения:
Въпрос 1: Моля да разтълкувате следните позиции за видове СМР от предоставената
ни количествена сметка:
От раздел Ш.Вентилационни и климатични инсталации
1. djiuk ja амивна 1ермидинамична рикумирацин и и вградена компресорнокондензаторна група, за външен монтаж, комплектована от: филтри клас
Е1165ел.нагревател
за
предварит.подгрев,
пласти
нчат
топлообменник,2бр.вентилатори с Vh=4'600m3/4 Н=300Ра ,Vcm=4600m3/4 H=280Pa,
Q>ai=29kW, QoT~33kWtN=15, 6kW/400V?G~735Kr, n>KP-2 броя
От раздел IV. Вентилация за отдимяване
1.Димоотвеждащ покривен люк / по "Hexadome" тип: "Hexasteel МОР -StandarfV.
c ел.задвижване bl=150W/230V пяямрпи- 1900/1 ?00мм
От раздел външни вик връзки
3. Тротоарен спирателен кран 2ЛЛ
Също за поз. 7 и 8 От раздел ДРУГИ
10. I юддръжка на зелени млищи и включени миливане през амивен мериид, косене, плевене, торене за цъфтящи и листнодекоративни растения, торене тревни
масиви, окопаване, окантване, рязане на растителни видове и оформяне на масиви, зазимяване и отзимяване, растителна защита, извозване на растителен отпадък
Отговор: Допуснати са технически грешки. Текстовете от позициите по Количествено стойностна сметка следва да се четат:
От раздел III. Вентилационни и климатични инсталации
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1. Блок за активна термодинамична рекуперация и с вградена компресорнокондензаторна група, за външен монтаж, комплектована от: филтри клас EU6,
ел.нагревател за предварително подгряване, пластинчат топлообменник, 2 бр.
вентилатори с Vн=4600м3/ч Н=300Ра, Vсм=4600м3/ч Н=280Ра, Qхл=29kW,
Qот=33kW, N=15,6kW/400V, G=735кг, ПЖР-2 броя
От раздел IV. Вентилация за отдимяване
1. Димоотвеждащ покривен люк / по
"Hexadome" тип: "Hexasteel MOP Standart"/, с ел.задвижване N=150W/230V, размери:1200/1200мм
От раздел външни вик връзки
3. Тротоарен спирателен кран 2” (тоест два цола), както и за позиции 7 и 8
От раздел ДРУГИ
10. Поддръжка на зелени площи с включено поливане през активен период, косене, плевене, торене за цъфтящи и листнодекоративни растения, торене тревни
масиви, окопаване, окантване, рязане на растителни видове и оформяне на масиви, зазимяване и отзимяване, растителна защита, извозване на растителен отпадък
Въпрос 2: Във връзка с даване коректна цена за платформа за лица в неравностойно положение, моля да ни предоставите чертежи на разпределение на 1 и 2 етажи, където
се вижда разположението на съоръжението.
В много от видове СМР се изисква цена по спецификация /номерация/ на дограмата, каквато липсва в предоставената документация.
Отговор: Възложителя е прикачил към предоставената документация на обществената поръчка проекта по част Архитектура за обект: „Основен ремонт на „Младежки
дом” (ПИ с идентификатор 48489.7.1 по КК на гр. Монтана) – сграда, околно
пространство“.

Вр. И. Д. КМЕТ:

*
/ТИХОМИР АНТОНОВ/

Заповед №2150 от 22.09.2019 г.

* Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП.
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