МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО”
1000, гр.София, бул. “Цар Освободител” № 7
тел./факс 953 33 74
Изх. рег. № 6216
София, 29.10.2012 г.

ДО
УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
ЗА
ВЪЗЛАГАНЕ
НА
ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ИЗВЪРШВАНЕ НА
СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ
И
СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА
СГРАДИ, ХОТЕЛИ И ПОЧИВНИ ДОМОВЕ,
УПРАВЛЯВАНИ
ОТ
ИА
“ВОЕННИ
КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО”
ПО ОБОСОБЕНО ПОЗИЦИИ”

Относно: Отговор на поставен въпрос във връзка с открита процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет: “Извършване на строителноремонтни и строително-монтажни работи на сгради, хотели и почивни домове,
управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело, по обособени
позиции””, открита с решение № 5712/05.10.2012 г., изменено с Решение за
промяна № 6014/18.10.2012 г.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с горецитираната обществена поръчка давам отговор на
следния въпрос:
Въпрос:
“Моля за уточняване на следните позиции от количествената сметка:
Позиция № 13
Възстановяване на гръмоотводна инсталация;
Позиция № 105
Подмяна на съоръжения монтирани на сцената-чиги, кламфи и др. (по
отделен списък);
Позиция № 106
Ел. инсталация-възстановяване и изолиране на елементи”
Отговор:
По позиция № 13 – “Възстановяване на гръмоотводна инсталация”;

Следва да се извърши възстановяване на гръмоотводната инсталация
след приключване на ремонтните работи по препокриване на покрива с нови
керемиди.
По позиция № 105 – “Подмяна на съоръжения монтирани на сцената
– чиги, кламфи и др. (по отделен списък)”:
Подмяна на 10 бр. х 50 м. механични подемници за декори (чиги) заедно
с макари и кламфи;
Подмяна на 1 бр. х 50 м. механичен подемник за декор (Нулева чига)
заедно с макари и кламфи;
Подмяна на сценична гилотина ("Арлекин");
Обличане с плат на портален мост – черен плюш, 45 кв. м.;
Подмяна на 2 бр. х 50 м. механични подемници за декори (панорамни
чиги) заедно с макари и кламфи;
Подмяна плата на заден рунд на сцена – плюш, 70 кв. м.;
Подмяна плата на 2 бр. крачоли от плюш с размер- 8м. х 16 м.;
По позиция № 106 – “Ел. инсталация – възстановяване и изолиране
на елементи”:
Включва възстановяване на следните видове елементи:
№
по
ред

Помещение №

Необходимите материали

Количество

1

Стая №26

Стъкло на лампион

1 бр.

2

Коридор ет. 3

1 бр.

3

Стая №29

Капаци на осветителните тела,
квадратни - 40/40 см
Плафон - кръгъл
Аплик
Плафон - кръгъл
Аплик
Плафон - кръгъл
Аплик
Плафон - кръгъл
Аплик
Плафон - кръгъл
Аплик
Капаци на осв. тела (квадратни - 40/40
см)
Плафон – кръгъл

2 бр.

4

Стая №28

5

Стая №30

6

Стая №23

7

Стая №22

8

Коридор стълбище

9

Обща стая

10 Баня и тоалетна
11 Ел. табла на ет. 1, ет.
2,
ет. 3

Аплик
Капак за ел. бойлер
Предпазители вложки (патрон) 25А и 63А

1 бр.
1 бр.

2 бр.
1 бр.
2 бр.
10 бр.
2 бр.
4 бр.
1 бр.
150 бр.

12 Зала № 3 4

Капаци за луминесцентни тела (тройки)

7 бр.

13 Коридор ет. 2

Капак за осветително тяло

3 бр.

14 Библиотека

Луминесцентни тела

15бр.

Огнеупорна подложка за ел. контакти и
ел. ключове

3 листа текстолит

15 Тоалетна ет. 2

Осветително тяло за баня

2 бр.

16 Зала №9

Капак за луминесцентно тяло - двойно

6 бр.

17 Стая с пиано

Лампион

1 бр.

18 Звукова стая

Лампион

1 бр.

19 Фото ателие

Капак за луминесцентно тяло - тройно

1 бр.

20 Стая за охрана - ет. 1

Външен контакт

2 бр.

21 Коридор ет. 1

Да се преместят осв. тела

2 бр.

22 Голяма камерна зала

Осветителни тела

3бр.

23 Малка камерна зала

Огнеупорна подложка за ел. контакти и
ел. ключове
Осветително тяло за баня

24 Тоалетни ет. 1
25 Сцена

Комплект ел. табло трифазно с 2 бр.
автоматични предпазители 40 А.

1 лист текстолит
4 бр.
1 бр.

Противовлажно осветително тяло с
външен ключ
1 бр.
26 Гримьорна голяма ет. 2
27 Гримьорна малка - ет.
2

Луминесцентни тела - двойни

2 бр.

Луминесцентно тяло - двойно

1 бр.

28 Зала № 10

Луминесцентно тяло - двойно

7 бр.

29 Помещение за ел.
табло
30 Други необходими
материал и за ремонт

Плафон

1 бр.

Ел. - кабели 2 х 1,5

30 метра

Ел. - кабели 2 х 2,5

30 метра

Ел. - кабели 2 х 4,0

30 метра

Дюбели - разни

100 бр.

Изолирбанд

5 бр.

Кабелни канали

90 метра

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ПЕТЪР МАНОЛОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

