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РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С  ПРЕДМЕТ: "КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 

НА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ВЪВ ФОКУСА НА ЕВРОПЕЙСКОТО КУЛТУРНО 

МНОГООБРАЗИЕ", с предмет: „Kонсервация, реставрация и експониране със защитно 

покритие на обект „Шишманова баня“ – гр.Велико Търново”, Договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ 24-10М1-44 от 23.04.2015г., финансиран по мярка 1 

„Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство” на програма БГ08 

“Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана от Финансов механизъм на 

Европейско Икономическо Пространство 2009 – 2014”  

 

Относно: Получено от Вас искане за разяснение по горецитираната обществена поръчка с 

уникален номер в РОП 00073-2016-0006, Ви представяме следното разяснение на зададените от 

Вас въпроси както следва: 

 

 Въпрос 1: Какви са размерите на стълбчетата посочени в образец 2А както следва: 

„Преизграждане на пилони в помещение №3 -каменни стълбчета – 3,05м.“ и 

„Консервация на каменни стълбчета – 8бр.“? 

 

 Отговор 1: Размерите на каменните стълбчета за консервация ще се вземат от 

запазените оригинали на място след разчистване на терена. Ориентировъчните размери 

в основата са 70/70см., а проектната височина е средно 80см. Конкретните размери ще 

се определят от проектантите и археолога на място по време на изпълнението на 

предмета на обществената поръчка. 

 

 Въпрос 2: В документацията, част конструктивна липсва проект на носещата 

желязна конструкция на стълбата и екскурзоводната площадка, за да я устойностим, 

дейностите са посочени в образец 2А „Настилки“ както следва: „Изработка и 

монтаж на експозиционна стълба – 1бр.“ и „Изработка и монтаж на експозиционна 

пътека по архитектурен детайл – 20,57м
2
“? 

 

 Отговор 2: Ориентировъчната стойност за стълбата и експозиционната пътека може да 

се получи от архитектурен детайл. В образец 2А „количествено стойностна сметка е 

записано „по архитектурен детайл“, като в чертежа са подробно описани всички 

необходими размери за да може да се извърши остойностяването на дейностите. 

Относно използваните материали за изработването на носещата желязна 

конструкция, препоръчително е  да се използва профил квадратен СОП 60х60х3мм. 

Горещо валцован L 32х32х3мм. бетонно желязо ф10, планки 100х100х6мм. и планки 

100х180х6мм.  

 

 Въпрос 3:  Относно: „Изработка и монтаж на ажурна ограда по архитектурен 

детайл – 65,59м
2
“ и „Изработка и монтаж на ажурен парапет на експозиционна 

пътека – 42,74м
2
“, съгласно образец №2А от документацията. Кой от двата 

варианта ще изпълняваме? И в двата варианта не е указан материала за плътните 

елементи в парапета? 
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 Отговор 3: Ажурната част от оградата ще се изпълни от метални елементи по 

предложената графична схема на фасадите, а парапетите ще се изпълняват по детайл 

№1 от проекта. 

 

 

 Въпрос 4:  „Доставка и монтаж на електронно информационно табло – 1бр.“. 

Необходима е информация за вид, размери, местоположение и съдържание на 

информацията? 

 

 Отговор 4:   Дейностите по  „Доставка и монтаж на електронно информационно табло 

– 1бр.“ ,  са предвидени  след приключване на СМР и КРР, като проектантът по част 

„Електро“ е заложил ел. проводници които са необходими за захранване на 

Информационното табло. То е предвидено за монтаж съгласно чертежите по част 

„Електро“, чертеж „Осветление“, непосредствено след входа в обекта. Вида на 

информационното табло е указан, че е електронно. Относно размера  и разновидностите 

на електронно информационно табло, Участниците предлагат по- собствена преценка 

модел, марка, разновидност и размер. Следва да се отчете, че размерът на таблото 

следва да осигурява възможност за свободно разчитане от територията на обекта и 

едновременно изписване,  че обектът е изпълнен по Програма БГ 08 и информационни 

текстове за обекта, който ще се съгласуват с Ръководителя на проекта на етап 

изпълнение. 

 

 Въпрос 5: „Доставка и монтаж на входни врати – 2бр.“ Какви са габаритите и 

материала? 

 

 Отговор 5: Входните врати ще се изпълняват по Детайл №1 от проекта в който са 

посочени габаритите на  вратите. Материалът който ще се използва е  метални елементи 

по предложената графична схема на фасадите. 

 

 Въпрос 6: „Изграждане на чешма – 1бр.“ Липсва архитектурен детайл? 

 

 Отговор 6: Чешмата е част от ново предвидения каменен зид и ще се вгради по 

указания на проектанта при изпълнението на място. В проекта по част ВиК е указано 

мястото на чешмата, коритото и свързването към водопровода и канализацията.  

 

 

С уважение, 

ИНЖ.ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ПАНОВ   /П/ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
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