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ИзхМ РД-21-1243/27.09.2019г.
ДО
Участниците в поръчка с предмет 
“Ремонт на общежития блок 1 и блок 2, 
находящи се в гр. Варна, ул. 
"Брегалница" №65“ /код, съгласно 
Общия терминологичен речник /СРУ/ - 
4545 3100/“, обявена с решение № РД-
21-1200/13.09.2019г.

Уважаеми господа,
Във връзка с направени от вас запитвания по процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет Ремонт на общежития блок 1 и блок 2, находящи 
се в гр. Варна, ул. "Брегалница" №65 /код, съгласно Общия терминологичен 
речник /CPV/ - 4545 3100/“, обявена с решение № РД-21-1200/13.09.2019г., на 
основание чл. 180 от ЗОП, даваме следните разяснения:

НА ПОСТАВЕНИ ВЪПРОСИ:

1. Какви са размерите на интериорните и ал. врати поз. 72 и 73.
2. Какви са ел. таблата по поз. 80.
3. Доставка и монтаж на платформа за хора в неравностойно положение - 
моля дайте повече информация или чертеж?
4. Предложение 8 за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 
спецификация за всяка обособена позиция ли се попълва или общо за всички 
позиции?
5. По Предложение 8 в таблицата - „Предлагаме следните параметри, 
съгласно изискванията на техническата спецификация “ под „параметри” какво 
се разбира общата цена за отделната обособена позиция или икономическите 
показатели по които е съставена цената? Освен това наименованията в тази 
таблица не отговарят на тези на отделните обособени позиции. Например под 
„тръби” какво се разбира тези по част ВиК или по част Отопление?

ДАВАМЕ СЛЕДНИТЕ РАЗЯСНЕНИЯ:

1. Размерите на интериорните и алуминиевите врати по позиции 72 и 73, 
заложени в Спецификация /количествена сметка/ по Обособена позиция 1 
„Строително монтажни работи“ са както следва: интериорни врати - 
90см./200см., алуминиеви врати 230см./200см., плъзгащи, разположени между 
площадка и стълбище.
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2. Размерите на ел.таблата по позиция 80, заложени в Спецификация 
/количествена сметка/ по Обособена позиция 1 „Строително монтажни работи“ 
са 50см./80см. и следва да. са оборудвани.

25 см. с ел. задвижване и бордове. Възложителят е оставил възможността

4. Предложение 8 за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 
спецификация се попълва за всяка обособена позиция за която кандидатства 
участника, съгласно приложимостта на отделните редове.
5. По Предложение 8 в таблицата - „Предлагаме следните параметри, 
съгласно изискванията на техническата спецификация “ под „параметри” се 
разбират приложимите икономическите показатели по които е съставена цената. 
Ако участникът участва по Обособена позиция 2 „ВиК“, очевидно предложените 
тръби се очаква да са за ВиК, а при Обособена позиция 5 „Общо отопление“ 
тръбите следва да се разбират за отопление при зададените параметри.

3. Платформа за хора в неравностойно положение е за минимум 5 стъпала по

участниците да предложат решение за доставката и монтажа й.

ЗАМ.-РЕКТОР ЗАЛИЧЕНИ п о ч е р к о в и  п р и зн а ц и
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