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УТВЪРДИЛ:  
ДИМИТЪР ИВАНОВ  
кмет на община Марица 
 

РАЗЯСНЕНЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА 
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:  

 
Изграждане на административна сграда  в с. Костиево, община Марица 

 
във връзка със следните, отправените към кмета на община Марица питания, а именно: 

 
1. В приложения към документацията за участие инвестиционен проект за 

„Изграждане на административна сграда в с.Костиево, общ.Марица” не е 
посочена плътността (кг/м2) на хидроизолационните пластове. Моля, да ни 
дадете тези данни. 

2. Моля, да ни дадете характеристики на минералната мазилка (едрина, цвят и т.н.) 
3. Моля, да ни посочите размерите на камъните за облицовката с форматиран гнайс 

(дебелина, ширина). 
4. Носещата дървена конструкция е заложена с мерна единица „м2”. Моля, да ни 

дадете точното количество в мерна единица „м3”. 
5. Коване на летви и изолация са дадени „260,00 м3”. Дали не трябва да бъде 

„260,00 м2” ? 
6. В количествените сметки са заложени само 45,00 м2 дъсчена обшивка. От 

чертежите (план покрив и план дървен покрив) не става ясно защо дъсчената 
обшивка е частична  и къде ще има дъсчена обшивка и къде не? Моля, да ни 
дадете тази информация. 

7. Обшивката на комините е заложена с мерна единица „м”. Моля, при това 
положение да ни посочите широчината й. 

8. Надолучните поли са заложени с мерна единица „м”. Моля, при това положение 
да ни посочите широчината ѝ. 

9. Улуците от поцинкована ламарина са заложени  “64,60 бр”.  С каква дължина е 
заложен 1 бр. улук? С какви размери ще бъде напречното сечение на улуците? 

10. В количествените сметки по Част „Архитектура” водосточните тръби са 
заложени от прахово боядисана поцинкована ламарина, а в Част „ВиК” са 
заложени от PVC Ø 110. Кое да приемем за правилно и как да процедираме, при 
положение, че и двете позиции трябва да се остойностят? Ако водосточните 
тръби ще са от поцинкована ламарина, то какъв ще им е диаметъра? 

11. На чертежите на фасадите е посочено, че външните алуминиеви врати ще са с 
прекъснат термомост. Вътрешните алуминиеви врати с прекъснат или 
непрекъснат термомост ще са? 

12. Сезонните цветя какъв вид ще бъдат? В дендрологичната ведомост не е посочен. 
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13. Облицоване на стъпала с гранитогрес е заложено „17,30 м”. Моля, при това 
положение да ни посочите ширината на облицовката?  

14. Моля, да ни дадете детайли на парапетите с посочени вид на материалите, 
дебелина на профилите, дължини на профилите и т.н. В чертежите на фасадите 
са посочени само формите на парапетите. 

15. Моля, да ни дадете повече информация за изтривалката (вид, размери, материал 
и т.н.). 

16. Доставката, монтажа и свързването на електромерното табло е задължение на 
Електроразпределителното дружество, с което Възложителя ще сключи договор 
за присъединяване към разпределителната му мрежа. Съответно ние не можем 
да заложим цена за този вид работа. Как да подходим при изготвянето на 
Ценовото предложение? 

17. Проводниците ПВ-А1 са едножилни, а в количествените сметки са заложени със 
сечение „3x1.5 мм2”, „3x2.5 мм2” и т.н.  Дали не се е имало предвид някой друг 
вид проводници (ПВВМ, СВТ и др.)? 

18. „Доставка, монтаж и свързване на монофазен консуматор до 4 мм2” – моля, да 
уточните вида и параметрите на консуматора. 

19. В количествените сметки и проекта не е посочено комуникационния шкаф дали 
е включително с оборудване или не. Ако е включително с оборудване – моля, 
дайте ни компонентите му, бройките и характеристиките им. 

20. Моля, да ни дадете обяснителна записка по част Електро, понеже в проекта не е 
приложена. 

21. Водомерната шахта от тухли или бетон ще бъде? 
22. Бетонов опорен блок – с какви размери, клас на бетона? 
23. Полиетиленови тръби за външния водопровод – монтажа им на челна заварка ли 

ще бъде? 
24. Смесителите за умивалниците – стенни или стоящи са? 
25. Доставка и инсталиране на клапан за тоалетно казанче – моля, да поясните какво 

точно се има предвид? 
26. В количествените сметки има заложен бойлер 150 л., а в чертежите е показан 

бойлер 15 л. Кое е вярно? 
27. Какъв ще бъде монтажа на бойлерите – вертикален или хоризонтален? 
28. Разваляне и възстановяване на настилки – моля, да уточните какви настилки и 

каква е площта на всеки вид настилка? 
29. Вентилационните шапки (  Ø110 и Ø80) от какъв материал ще бъдат? 
30. Клозетно седало с вградено казанче – моля, да уточните дали се има предвид 

моноблок или нещо друго? 
31. Изкоп растителен слой – дали не се има предвид отнемане на хумусен слой? 
32. Затревяване на терени – моля, да уточните с какъв сорт трева? 

 
 
На основание чл. 29, ал. 1 изречение второ от ЗОП,  във връзка с отправените  питания 
по отношение на документацията за участие в обществена поръчка с предмет 
Изграждане на административна сграда  в с. Костиево, община Марица 
се правят следните, съгласно поредността на въпросите, разяснениея : 
 

1. Хидроизолация покрив 2бр.х 3mm; 
2. Минерална мазила – d=2.5mm; Цветът ще бъде избран, след като Изпълнителят 

предостави картел с цветове на избран от него производител; 
3. Форматиран гнайс за облицовка с дебелина 2 см; 



4. В приложения проект по част Конструктивна има подробна спецификация на 
материалите на покрива; 

5. Правилната мерна единица е кв.м; 
6. Това е обшивка под стрехи; 
7. 70см; 
8. 25 см; 
9. Правилната единица мярка е линеен метър; 
10. Праховобоядисана поцинкована ламарина Ф110мм, позиция 24 в част ВиК отпада; 
11. Вътрешните алуминиеви врати да бъдат студен профил, с непрекъснат термомост; 
12. PETUNIA HIBRIDA /Петуния/; VIOLA  HIBRIDA / Теменужки/,DAHLIA 

HIBRIDA   /Гергина/ 
13. Съгласно чертежа; 
14. Метален парапет по детайл; 
15. Изтривалка – алуминиева с гумени профили; 
16. Да не се остойностява; 
17. Има се предвид 3 едножилни проводника т. е. 3хПВ-А1 (1х1,5мм2) и 3хПВ-А1 

(1х2,5мм2); 
18. Има се предвид свързване(става дума за по-малки консунатори – вентилатори, 

сензори и др. невкл. в количествените сметки) 
19. Комуникационния шкаф и оборудването ще бъде с отделно възлагане, 

респективно с отделен търг за изпълнител. 
20. Ще бъде изпратена обяснителна записка; 
21. Бетон; 
22. Бетон В20, Опорен бетонен блок за чупки в площадков водопровод. 
23. На муфа; 
24. Стоящи; 
25. Отпада тази позиция; 
26. 150литра; 
27. Хоризонтален монтаж; 
28. Отпада тази позиция; 
29. Поцинкована ламарина; 
30. Моноблок; 
31. Отнемане на хумусен слой; 
32. Lolium (райграс); 

 


