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от държавния бюджет на Република България

№ Изх.К - 245# 1 от 13.01.2014г.

До
Заинтересованите лица
по обществена поръчка открита
с Решение №ЗК-973 от 17.12.2013г.

Относно: Запитване с Вх.К-245 от 09.01.2014 г. за обществена поръчка с предмет
«ИЗГОТВЯНЕ
НА
РАБОТНИ
ПРОЕКТИ
НА
СГРАДИ
ОБЩИНСКА
СОБСТВЕНОСТ» по обособени позиции, във връзка с проект „Община Силистра
инвестира в следващия програмен период 2014-2020 г.” по договор № BG161PO001/502/2012/004, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма
„Регионално развитие” 2007 – 2013 г.».
Уважаеми г-жи/г-да,
Във връзка с постъпило запитване по документация за участие в горепосочената
обществена поръчка, Ви предоставяме следното разяснение:
Въпрос №1: „В предоставената на участниците техническа информация за позиция №4 –
Драматичен театър „Сава Доброплодни” :технически спецификации, технически паспорти и
обследвания не се споменава нищо по въпроса за акустиката на двете зали на театъра и дали
е необходимо ново озвучаване и мултимедия. Тъй като в документацията се изисква
специалист акустика и предвидено полагане на звукоизолация по стени, молим да ни
отговорите дали трябва да се разработва част Акустика и мултимедия на залите и да дадете
по – конкретно задание за нея.”
Отговор: В техническото задание в раздел „В работния инвестиционният проект да се
заложат следните инвестиционни намерения” под последна точка е записано, „Да се
предвиди подмяна на оборудването на всички помещения според предназначението им”,
което означава, че по преценка на проектанта озвучаването и мултимедията може да бъде
включено към част „Електро” както е записано в заданието или да бъде разработена
допълнителна част „Акустика”.
Въпрос №2: „Молим за разяснение на искането за „Ремонт на сценичното оборудване”,
защото такова не е заложено и не се споменава в предоставената техническа информация –
технически спецификации, технически паспорти и обследвания. В становището по част
Електро се споменава само за кабина за управление на осветлението, завесата и осветление
на светещия мост над сцената. Не е ясно дали има друго оборудване. Трябва ли да се изготвя
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Този документ е създаден в рамките на проект „Община Силистра инвестира в следващия програмен период 2014-2020 г.”, който се
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община
Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз
и Управляващия орган.
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отделна част за сценичното оборудване и какво да се предвиди в нея, ако може да дадете
някакви конкретни изисквания както за останалите части. ”
Отговор: В техническото задание в раздел „В работния инвестиционният проект да се
заложат следните инвестиционни намерения” е записано, „Ремонт на сценично оборудване”,
оборудването се състои от: въртящи елементи /кръг/ на сцената, кабини за озвучаване и
осветление и есписиентска уредба. По преценка на проектанта отделните елементи
осветление, озвучаване, въртящ елемент на сцената може да бъде заложено в отделните
части „Електро”, „Технологична” или да бъде разработена допълнителна част за сценичното
обурудване.

Йорданка Владимирова
Ръководител на Проекта
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