ОБЩИНА СИЛИСТРА
 ул. “Симеон Велики” № 33
7500 Силистра

(086) 82-42-43 Факс: (086) 82-33-43
E-mail: mayor@silistra.bg

Изх. № К – 3347#1/ 06.04.2016 г.

До: Лицата, заинтересовани от Обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг –
проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Силистра” по обособени позиции.
ОТНОСНО: Постъпило Искане за разяснение, регистрирано в Деловодството на Община Силистра
с Вх.№.К -3347 от 04.04.2016 г.
Въпрос: „В описанието на ремонтните дейности е записано, че входните врати за достъп до сградата следва да се подменят с топлоизолирани метални врати. Същевременно в ЕСМ № 4 е записано,
че за входните врати е предвидено да са с алуминиев профил с прекъснат термостат. Кой материал
за изпълнение на входните врати следва да бъде водещ при оферирането“?
Отговор: Установеното разминаване фигурира от обособена позиция № 10 до обособена позиция
№ 15 включително, в които за водещ материал следва да се оферира посочения в ЕСМ № 4 - алуминиев профил с прекъснат термостат.
Въпрос: Моля да уточните материала за топлоизолацията на покрива XPS екструдиран полистирен
с деб. 12 см или каменна вата със същата дебелина. Съществува различие в описанията на материалите.
Отговор: Материалът, който трябва да се използва при топлоизолацията на покрив, следва да се
съобрази с посочения в Резюме на доклад от извършено обследване за енергийна ефективност по
съответната обособена позиция.
Въпрос: „Моля да уточните финишния слой след полагане на топлоизолация от EPS 50mm на тавана на сутерена. В една част от документацията е тънкослойна мазилка върху стъклофибърна мрежа,
а в друга – шпакловка върху стъклофибърна мрежа, нанасяне на дълбокопроникващ грунд и полагане на силикатна структурна мазилка?“
Отговор: Съгласно ЕСМ № 2, по тавана на сутеренните помещения се полага дълбокопроникващ
грунд, след което се залепват топлоизолационните плочи с подходящо за целта лепило. Плочите се
дюбелират и се полага шпакловка със стъклофибърна мрежа. След изсъхването на шпакловката се
нанася грунд и в последствие се полага силикатна структурна мазилка.
Въпрос: „Моля да уточните какво следва да бъде решение по проектиране и изпълнение при следния случай – монтирана е дограма, която отговаря на изискванията за енергийна ефективност , но не
съвпада по цвят и растер с одобреното фасадно решение на сградата. Следва ли тази дограма да бъде подменена“?
Отговор: Фасадното решение следва да бъде съобразено със съществуващата и неподлежащата на
подмяна дограма! Към момента на подаване на офертите няма одобрено фасадно решение.

Въпрос: „Следва ли да се уеднакви дограмата по усвоените тераси или ще се изпълни дограма
по растера на съществуващата метална решетка за остъкляване. Ако се уеднаквят прозорците
по усвоените фасади, изпълнението на зидарските работи с какъв материал да се оферира?“
Отговор: Дограмата по усвоените тераси следва да се изпълни по решение на проектанта. Материалът за зидарските работи следва да отговаря на изискванията, посочени в приложената
таблица – глава III Технически спецификации, т. 3.1. Специфични технически изисквания към
топлофизичните характеристики на строителните продукти за постигане на енергоспестяващия ефект в сградите от документацията за участие.
Въпрос: „В документацията е записано, че Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4
от ЗОП се прилага при необходимост. Моля да разясните понятието „необходимост“ и при условие, че следва да се приложи, в свободен текст ли да стане това”?
Отговор: Под понятието „необходимост” се има предвид при „нужда”, „наложителност”.
Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП се прилага, по преценка на участника
в случай, че част от информацията в офертата има конфиденциален характер. Декларацията се
прилага в свободен текст.

Въпрос: „Следва ли да прилагаме заверен проект на договор“?
Отговор: Не следва да се прилага заверен проект на договор.

КМЕТ: ____________________
/ д-р Юлиян Найденов/

