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Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Прилагане на енергийно ефективни
мерки по сградата на ДСП - Чирпан "
Р

Н

ДО УЧАСТНИЦИТЕ
в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Прилагане на
енергийно ефективни мерки ио сградата на ДСП - Чириаи"
Във връзка с постъпило искане за разяснения по документацията за участие в открита
процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Прилагане на енергийно ефективни
мерки ио сградата на ДСП - Чирпан" и на основание чл. 29, ач. 1 от ЗОП в законоустановения
срок Възложителят дава следното разяснение:
Въпрос: За изпълнението на обществена поръчка моля да уточните позшцш ГВ1 и ГВ2 гаражни врати - какъв тип и с какви материали да бъдат изпълнени:
По всяка вероятност в тръжната документация е допусната грешка, като са дадени
гаражни врати със стъклопакет - по този начин ние подразбираме, че това са алуминиеви
врати със стъклопакет? Така ли да бъдат оферирани ши ще внесете корекция. Ако остава
този вариант, студен профил или профил с прекъснат термо мост? Отдолу ще има ли праг,
който да уплътнява в долната част? Имате ли изисквания за стъклопакета?
Типовете гаражни врати са:
Обикновени метални врати с две крила отваряне навън със странични панти?
Tim летящо крило, което се прибира под тавана, с метални ламели, без изолация;
Ролетни врати с метални ламели? Сръчно задвижване или с ел. мотор?
Ролетни врати с алуминиеви ламели с топлоизолация (пенополиуретан в ламелите)? С ръчно
задвижване или с ел. мотор?
Секционни врати (може би няма да удачни заради по-високата им цена в сравнение с друдите
видове гаражни врати).
Отговор:
В техническата документация, част „Архитектура" е допусната техническа грешка в лист 17
„Спецификация дограма", като грешно е отбелязано, че гаражните врати ГВ1 и ГВ2 са със
стъклопакет. При разработване на Вашата оферта следва да спазвате стриктно изискванията на
количествената сметка, а именно позиция № 6 „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВРАТИ И
ВИТРИНИ С
ПРЕКЪСНАТ-ШРМОМОСТ".
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