
 

1 

 

 

 

Изх.№ЗОП-2/14.06.2018 

ДО 

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

 

 

 

ОТНОСНО: Разяснение във връзка с постъпило запитване в процедура за възлагане на 

обществена поръчка чрез публично състезание с наименование: „Изпълнение 

на СМР за обновяване на образователна инфраструктура в гр.Гоце Делчев по 

3 обособени позиции“, идентификационен номер ГД/2018/ПС/С/2 

 

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,  

 

На основание на чл. 180, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) давам 

следните разяснения на постъпили въпроси: 

 

Въпрос 1:  
Възложителят има ли изискване за форма, в която трябва да бъде представен графика за 

изпълнение на поръчката? 

 

Отговор 1:  

Възложителят е посочил задължителните изисквания за съдържание на линейния график за 

изпълнение на поръчката. Не е поставил изискване за форма или софтуерен продукт, 

посредством който да бъде изготвен.  

 

Въпрос 2:   
Относно строителните материали, които ще бъдат вложени при изпълнение на СМР, 

достатъчно ли е описването им в предоставената от Възложителя таблица (Приложение № 

5) или информацията посочена там трябва да бъде подкрепена със сертфикати, 

удостоверения, декларации за съответствие или/за експлоатационни показатели, или други 

документи, доказващи съответствие на влаганите материали? 

 

Отговор 2:  

Конкретните строителни материали и техните технически характеристики, които 

участникът предлага да бъдат вложени, при изпълнение на СМР, следва да бъдат посочени 

в Таблицата, Приложение № 5 към образеца на Техническо предложение. Възложителят не 

е поставил изискване за представяне към Техническото предложение на сертификати, 

удостоверения, декларации за съответствие или/за експлоатационни показатели, или други 

документи.  

 

Въпрос 3: 

В Техническата спецификация към конкурсната документация са описани термопанели 

100мм с определени характеристики, които трябва да бъдат заложени при строителството.  

Такива са термопанелите според проекта и КСС за покрива на физкултурния салон на 

Второ основно училище.  

Според приложените към документация проекти и КСС за ЦДГ „Радост” се предвижда: 

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 



 

2 

„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОКРИВНИ САНДВИЧ ПАНЕЛИ ОТ ПОЛИУРЕТАНОВА 

ТВЪРДА ПЯНА, ДЕБЕЛИНА 4СМ, КОЕФ. ТОПЛОПРОВОДНОСТ λ ≤0,04 W/mK, 

ВКЛЮЧИТЕНО ОФОРМЯЩИ ЕЛЕМЕНТИ ПО БИЛО, ПЕРИМЕТЪР И ПРЕХОДИ” 

Бихте ли ни отговорили, термопанели с какви характеристики следва да приложат 

участниците в конкурса за обществената поръчка в Техническото си предложение за ЦДГ 

„Радост”? 

 

Отговор 3:  

 

В инвестиционните проекти за ЦДГ „Радост”, на чертеж №8 (Разрези) по  част 

„Архитектура“ за покривно покритие се предвижда да се използват сандвич панели с 

полиуретан 4 см. Същите са включени и в КСС за ЦДГ „Радост” като т.5 от „РАЗДЕЛ VII - 

ТОПЛО- И ХИДРОИЗОЛАЦИИ“  с наименование „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА 

ПОКРИВНИ САНДВИЧ ПАНЕЛИ ОТ ПОЛИУРЕТАНОВА ТВЪРДА ПЯНА, ДЕБЕЛИНА 

4СМ, КОЕФ. ТОПЛОПРОВОДНОСТ λ ≤0,04 W/mK, ВКЛЮЧИТЕНО ОФОРМЯЩИ 

ЕЛЕМЕНТИ ПО БИЛО, ПЕРИМЕТЪР И ПРЕХОДИ”.  

Затова следва да се предвидят в Техническото предложение покривни панели от 

полиуретанова твърда пяна с дебелина 4 см.  

Техническите характеристики на панелите с дебелина 4 см са: 

Изисквания: 

- Пълнеж: твърда полиуретанова пяна; 

- Дебелина: 40 мм; 

- Коефициент на топлопроводност:  λ ≤0,04 W/mK. 

Същите покривни панели са предвидени да се използват и за ОДЗ №1 "Калинка". Те са 

предвидени в инвестиционните проекти за ОДЗ №1 "Калинка" - чертеж №6 (Фасади и 

разрези) по част „Архитектура“, както и в КСС за съответното ОДЗ в „РАЗДЕЛ VII - 

ТОПЛО- И ХИДРОИЗОЛАЦИИ“, т.5. 

 

 

 

/п/ Заличени данни на основание чл.2 от ЗЗЛД 

ВЛАДИМИР МОСКОВ  
Кмет на община Гоце Делчев 


