
Отговори на  зададени въпроси по Обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител 

за извършване на ремонт на читалище „Н. Й. Вапцаров – 1873” в град Тутракан” 

 

Въпрос №1: На какво разстояние е депото за строителни отпадъци и земни маси, ще има ли 

такса депо и какъв е нейния размер? 

Отговор №1: Строителните отпадъци се извозват до Регионално депо – Русе. Таксата е в размер 

на 23 лв. за тон. 

 

Въпрос №2: По Подобект Вътрешни довършителни работи, към позиция 43. Демонтаж на 

съществуващи седалки – 457 бр., лисва монтаж на нови седалки. Трябва ли да се включат, колко 

броя и към коя позиция? 

Отговор №2: Доставката и монтажът на нови седалки в зрителен салон не е предмет на тази 

обществена поръчка, поради което в офертата си по поръчката участниците следва да предвидят 

разходи само за демонтаж на съществуващи седалки – 457 бр. и не следва да предвиждат разходи 

за доставка и монтаж на нови седалки 

 

Въпрос №3: В Подобект Вътрешни Довършителни работи, към Позиция 49. Демонтаж на 

дървена конструкция -  м3 – 5,37. Моля да уточните, какво включва тази позиция, както и да 

потвърдите мерната единица. 

Отговор №3: Позиция № 49 - „Демонтаж на дървена конструкция” от Подобект „Вътрешни 

довършителни работи” представлява демонтажа на дървената гредова конструкция, на която е 

монтирано дюшамето, описано в предната позиция № 48 - „Демонтаж дюшаме”. Става въпрос за 

помещение 9 /каса/ на етаж 3 (чертеж 5 по част Архитектура). Според направеното заснемане 

стоманобетонната плоча е 45-50 см по-ниско от котата на готов под, като това пространство е 

решено с конструкция от иглолистен материал. Тази конструкция е силно деформирана и е нужен 

демонтажът и. В количествената сметка е допусната техническа грешка, като мерната единица по 

тази позиция е в квадратни метри и следва да се чете „Демонтаж на дървена конструкция”  - 5.37 

[м2]. 

 

Въпрос №4: В Подобект Покрив, към демонтажните работи не е включен демонтаж на 

керемиди. Моля посочете количеството и към коя позиция да се включи? 

Отговор №4: В Подобект „Покрив” не е предвиден демонтаж на керемиди, тъй като 

съществуващият покрив е покрит с поцинкована ламарина, демонтажът на която е отразен в 

позиция № 3 – „Демонтаж поцинкована ламарина от покрив”. 



 

Въпрос №5: В подобект Рампа за инвалиди, по Позиция 3.: Доставка и монтаж на парапет, 

липсва детайл на парапета . Моля да ни изпратите детайл. 

Отговор №5: Рампата както и парапета трябва да отговарят на изискванията на НАРЕДБА № 4 от 

1 юли 2009 г. За проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с 

изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания и в частност 

на чл. 16(1)  фиг. 14 

 

 

 

Въпрос №6: По Подобект Ремонт на на ВиК инсталация, по Позиция 11:Доставка и монтаж на 

фитинги за канализационна инсталация - 1бр. Моля да уточните какво включва тази позиция – 

само 1 брой фитинга или в позицията да се включи сума за всички фитинги необходими за 

изграждането? 

Отговор №6: По Подобект „Ремонт на ВиК инсталация”, в Позиция 9 „Доставка и монтаж РVС 

тръби ф110 мм” – 72.50 м и в Позиция 10 „Доставка и монтаж  РVС тръби ф50 мм” – 35.00 м е 

предвидено количеството на тръбите, необходимо за подмяната на канализационната инсталация. 

Съответно в Позиция № 11 – „Доставка и монтаж на фитинги за канализационната инсталация” – 1 

бр., следва да се предвиди процент фасонни части, изразен в обща сума за всички фитинги в 

комплект, необходими за изграждането на канализационната инсталация в зависимост от начина 

на монтаж 

 

Въпрос №7: По Подобект Ремонт на ВиК инсталация, по позиция 12: Подмяна на водопроводна 

инсталация (Демонтаж стара и направа на нова), вкл. Разкъртване – бр. 1. За конкретно 

остойностяване, моля да предоставите проектна документация в която да е видно съществуващото 



положение, което подлежи на демонтаж, както и проект за вида и количествата на тръбите за 

новата инсталация. 

Отговор №7: По Подобект „Ремонт на ВиК инсталация”, позиция № 12 – „Подмяна на 

водопроводна инсталация (демонтаж стара и направа на нова), вкл. разкъртване” – 1 бр. се отнася 

до подмяната на съществуващата водопроводна инсталация в тоалетни, намиращи се на приземен 

етаж и  I, II и III етажи. Следва да се предвиди обща сума за подмяната на водопроводната 

инсталация (демонтаж на стара и монтаж на нова) въз основа на оглед на място на 

съществуващото положение. 

 

 


