
 

 

 

„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ –  

НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС” ЕАД” 

 

 

 

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

 

 

ОТНОСНО: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА КОРИДОРИ И КОТЕЛНО 

ОТДЕЛЕНИЕ ВЪВ ФИЛИАЛ „НАРЕЧЕНСКИ БАНИ“ 

 

 

Отговор на въпрос № 1: 

Разстоянието за пренасяне на строителни отпадъци е до 70 метра. 

 

Отговор на въпрос № 2: 

Извозване на строителни отпадъци до 20 километра. 

 

Отговор на въпрос № 3: 

Изкърпването около врати и прозорци до 20 сантиметра. 

 

Отговор на въпрос № 4: 

Окачен таван от гипсокартон на конструция дебелина на гипсокартон - 12,5 мм без изолация 

от минерална вата. 

 

Отговор на въпрос № 5: 

Всички ППР тръби са с базалтов слой. 

 

Отговор на въпрос № 6: 

Позиция крепежни елементи включва всички скоби, винтове,  дюбели и др. за монтаж и 

укрепване на тръбопроводи. Количеството им е две поради двата броя омекотителни 

инсталации. 

 

Отговор на въпрос № 7: 

Кръг 1: Топлоносител котлова вода Твх=80°С  Тизх=65°С  m=6m3/h;     

Кръг 2: Топлоносител вода Душове и Вани Твх=12°С  Тизх=55 - 65°C. 

 

Отговор на въпрос № 8: 

Циркулационната помпа е със следните параметри V=8m3/h  4mH2O 220V 

 

Отговор на въпрос № 9: 

В позиция „тръбна мрежа стоманена“ трябва да бъдат включени всички стоманени  

(поцинковани) фитинги за монтаж на оборудването. 

 

Отговор на въпрос № 10: 

Оборудването в таблата трябва да включва необходимата апаратура за ПУСК и СТОП на 

помпите и захранаване на Омекотителните инсталации. 



 

Отговор на въпрос № 11: 

Доставка  и монтаж  наPVC  тръба 110/3,2 мм за прекарване на нов кабел САВТ 4х 185. 

 

Отговор на въпрос № 12: 

Бойлерът е с обем  4м
3
 и е с топлоизолация от стъклена вата с керамично покритие. 

 

Отговор на въпрос № 13: 

Необходима е преработка на тръбните трасета захранващи два топлообменни апарата. ППР 

тръба ф40 с изолация б=9мм – 12м.л. ; коляно ф40 -28бр.; преход  40 -11/4“ – броя; муфа ф40 

– 10 броя.  

 

Отговор на въпрос № 14: 

Топлоизолацията на тръбната инсталация трябва да е с дебелина  минимум 13мм-

микропореста гума. 

 

Отговор на въпрос № 15: 

Предвидено табло за основни токови кръгове в котелно помещение.Съдържащо ел табло, 

предпазители, главен предпазител 3Р-40 А, ДТЗ токов кръг контакти-25А, 1Р – 25 А 

предпазител токов кръг контакти, токов кръг осветление - 16А. 

 

Отговор на въпрос № 16: 

Позиция „крепежни елементи“ включва всички скоби, винтове,  дюбели и др. за монтаж и 

укрепване на тръбопроводи.   

 

Отговор на въпрос № 17: 

Дебелината на ламиниран паркет 8 мм, без подпаркетна вата, ПВЦ первази и ъгли 

отговарящи на квадратурата. 

 

 

 

ДАТА: 13.10.2014 г.    ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

        

       Плумелина Мичева 

 

        

 

 


