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  РАЗЯСНЕНИЕ 

 

Относно: Разяснения по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

“Доставка на оборудване и обзавеждане за обект „Център за обществена подкрепа и 

Дневен център за подкрепа за деца с увреждания и техните семейства – гр. 

Белоградчик“  и за обект „Център за настаняване от семеен тип – гр. Белоградчик“ по  

Обособена позиция 1: Доставка на оборудване 

Обособена позиция 2: Доставка на обзавеждане 

Обособена позиция 3: Доставка на специализирано оборудване и обзавеждане за обект 

„Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа за деца с увреждания и 

техните семейства – гр. Белоградчик“. 

 

Уважаеми Дами и Господа, 

 

Във връзка с задължението на Възложителя по чл. 180 от ЗОП, представям следните 

разяснения по поставени въпроси: 

 

Въпрос: С цел коректно изготвяне на офертата, Ви моля за информация, относно 

приблизителни размери на щорите: 

31 

Доставка и монтаж на щори, в т.ч. 

необходимите материали за монтаж 

Стая за настаняване (1 и 

2), прозорец тип П-3 

(съгласно приложения 

проект за съответното 

помещение). 
*Посоченият брой 

съответства на всички 

прозоречни крила в 

описаните помещения. 

**Преди производство, 

доставка и монтаж на 

щори да се вземат точни 

мерки от място за всеки 

прозорец/крило на 

прозорец. бр. 8 

 

45 

Доставка и монтаж на щори, в т.ч. 

необходимите материали за монтаж 

Място за почивка на 

потребителите (11) , 

прозорец тип П-1 

(съгласно приложения 

проект за съответното 

помещение). 

*Посоченият брой 

съответства на всички 

прозоречни крила в 

описаните помещения. 

**Преди производство, бр. 4 



доставка и монтаж на 

щори да се вземат точни 

мерки от място за всеки 

прозорец/крило на 

прозорец. 

 

51 

Доставка и монтаж на щори, в т.ч. 

необходимите материали за монтаж 

Спалня (1,2,3,4 и 5) и 

спалня персонал (9), 

прозорец тип П-1 

(съгласно приложения 

проект за съответното 

помещение). 

*Посоченият брой 

съответства на всички 

прозоречни крила в 

описаните помещения, от 

съответния тип прозорец. 

**Преди производство, 

доставка и монтаж на 

щори да се вземат точни 

мерки от място за всеки 

прозорец/крило на 

прозорец. бр. 18 

 

52 

Доставка и монтаж на щори, в т.ч. 

необходимите материали за монтаж 

Спалня (5), прозорец тип 

П-2 (съгласно приложения 

проект за съответното 

помещение). *Посоченият 

брой съответства на 

всички прозоречни крила в 

описаните помещения, от 

съответния тип прозорец. 

**Преди производство, 

доставка и монтаж на 

щори да се вземат точни 

мерки от място за всеки 

прозорец/крило на 

прозорец. бр. 2 

 

Отговор: 
В представения Образец №7.2 на Количествено - стойностна сметка за обект Център за 

обществена подкрепа е записано: 

 

31 

Доставка и монтаж на щори, в т.ч. 

необходимите материали за монтаж 

Стая за настаняване (1 и 

2), прозорец тип П-3 

(съгласно приложения 

проект за съответното 

помещение). 
*Посоченият брой 

съответства на всички 

прозоречни крила в 

описаните помещения. 

**Преди производство, 

доставка и монтаж на 

щори да се вземат точни 

мерки от място за всеки бр. 8 



прозорец/крило на 

прозорец. 

 

От приложения технически проект за обекта в чертеж №3 и чертеж №8 за дограма тип П-3 

са посочени, както размерите на дограмата, така и брой на крилата. Тъй като преди 

изпълнение на строително-монтажните работи включително монтаж на дограмата, 

Възложителят няма как да представи точни размери за щори, следва всеки участник да има 

предвид, че преди производство, доставка и монтаж на щори трябва да се вземат точни 

мерки от място за всеки прозорец/крило на прозорец. За конкретната позиция 

приблизителните размери на щора за едно крило са 55см/120см. 

 

В представения Образец №7.2 на Количествено - стойностна сметка за обект Дневен център 

за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства е записано: 

45 

Доставка и монтаж на щори, в т.ч. 

необходимите материали за монтаж 

Място за почивка на 

потребителите (11) , 

прозорец тип П-1 

(съгласно приложения 

проект за съответното 

помещение). 

*Посоченият брой 

съответства на всички 

прозоречни крила в 

описаните помещения. 

**Преди производство, 

доставка и монтаж на 

щори да се вземат точни 

мерки от място за всеки 

прозорец/крило на 

прозорец. бр. 4 

 

Предвид допусната техническа грешка за колона „Описание“ от Образец №7.2 на 

Количествено - стойностна сметка и в Техническата спецификация за позиция 45 вместо: 

„Място за почивка на потребителите (11) , прозорец тип П-1 (съгласно приложения 

проект за съответното помещение)………“ да се чете „Място за почивка на 

потребителите (11) , прозорец тип П1 (съгласно приложения проект за съответното 

помещение)………“ 

От приложения технически проект за обекта в чертеж №2 и чертеж №7 за дограма тип П1 

са посочени, както размерите на дограмата, така и брой на крилата. Тъй като преди 

изпълнение на строително-монтажните работи включително монтаж на дограмата, 

Възложителят няма как да представи точни размери за щори, следва всеки участник да има 

предвид, че преди производство, доставка и монтаж на щори трябва да се вземат точни 

мерки от място за всеки прозорец/крило на прозорец. За конкретната позиция 

приблизителните размери на щора за едно крило са 55см/140см. 

В представения Образец №7.2 на Количествено - стойностна сметка за обект Център за 

настаняване от семеен тип е записано: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

51 

Доставка и монтаж на щори, в т.ч. 

необходимите материали за монтаж 

Спалня (1,2,3,4 и 5) и 

спалня персонал (9), 

прозорец тип П-1 

(съгласно приложения 

проект за съответното 

помещение). 

*Посоченият брой 

съответства на всички 

прозоречни крила в 

описаните помещения, от 

съответния тип прозорец. 

**Преди производство, 

доставка и монтаж на 

щори да се вземат точни 

мерки от място за всеки 

прозорец/крило на 

прозорец. бр. 18 

 

Предвид допусната техническа грешка за колона „Описание“ от Образец №7.2 на 

Количествено - стойностна сметка и в Техническата спецификация за позиция 51 вместо: 

„Спалня (1,2,3,4 и 5) и спалня персонал (9), прозорец тип П-1 (съгласно приложения проект 

за съответното помещение).………“ да се чете „Спалня (1,2,3,4 и 5) и спалня персонал (9), 

прозорец тип П1 (съгласно приложения проект за съответното помещение).………“. 

От приложения технически проект за обекта в чертежи №3, №4 и №9 за дограма тип П1 са 

посочени, както размерите на дограмата, така и брой на крилата. Тъй като преди 

изпълнение на строително-монтажните работи включително монтаж на дограмата, 

Възложителят няма как да представи точни размери за щори, следва всеки участник да има 

предвид, че преди производство, доставка и монтаж на щори трябва да се вземат точни 

мерки от място за всеки прозорец/крило на прозорец. За конкретната позиция 

приблизителните размери на щора за едно крило са 66см/140см. 

 

В представения Образец №7.2 на Количествено - стойностна сметка за обект Център за 

настаняване от семеен тип е записано: 

52 

Доставка и монтаж на щори, в т.ч. 

необходимите материали за монтаж 

Спалня (5), прозорец тип 

П-2 (съгласно приложения 

проект за съответното 

помещение). *Посоченият 

брой съответства на 

всички прозоречни крила в 

описаните помещения, от 

съответния тип прозорец. 

**Преди производство, 

доставка и монтаж на 

щори да се вземат точни 

мерки от място за всеки 

прозорец/крило на 

прозорец. бр. 2 

 

Предвид допусната техническа грешка за колона „Описание“ от Образец №7.2 на 

Количествено - стойностна сметка и в Техническата спецификация за позиция 52 вместо: 

„Спалня (5), прозорец тип П-2 (съгласно приложения проект за съответното 

помещение).………“ да се чете „Спалня (5), прозорец тип П2 (съгласно приложения проект 

за съответното помещение).………“. 

От приложения технически проект за обекта в чертежи №4 и №9 за дограма тип П2 са 

посочени, както размерите на дограмата, така и брой на крилата. Тъй като преди 

изпълнение на строително-монтажните работи включително монтаж на дограмата,  

 



 

 

 

 

 

Възложителят няма как да представи точни размери за щори, следва всеки участник да има 

предвид, че преди производство, доставка и монтаж на щори трябва да се вземат точни 

мерки от място за всеки прозорец/крило на прозорец. За конкретната позиция 

приблизителните размери на щора за едно крило са 41см/140см. 

 

 

 

 

(ПП) 

 

Борис Стефанов Николов 

Кмет на Община Белоградчик 

 

(Налице са положени подпис и печат, като същите са заличени на основание чл. 42, ал. 5 

от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 2 и чл. 23 от Закона за защита 

на личните данни (ЗЗЛД) 

 

                                                                             

 

 

 


