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Всички заинтересовани участници
До

РАЗЯСНЕНИЯ

От Държавна психиатрична болница С. Церова кория, ул. "Втора" № 27, представлявана от д-
р Даниела Иванакова - Пачикова

ОТНОСНО: Постъпило запитване от заинтересован участник в обявената обществена 
поръчка за „Ремонт, реконструкция, обновяване на стационарните отделения на 
Държавна психиатрична болница-с. Церова кория", вписана в регистъра на АОП под
№01056-2016-0004.

На основание чл. 33, ал.2 от ЗОП, ви представяме следните разяснения по 
документацията за участие:

Запитване № 1: За посочената за доставка и монтаж по вид и количество дограма, 
посочена в таблицата част от Образец 3 А, в тръжната документация няма приложени схеми, 
спецификации и/или детайли.

Моля да предоставите необходимите чертежи, спецификации, схеми и/или др. 
документи за различната по вид и размер дограма от които да е видно:

S Местоположението на новата дограма / в проекта не е предвидено цялостна 
подмяна на дограма/? S Пожарозащитните врати от какъв материал да бъдат 

изработени / от стомана
или от алуминиев профил/? S Алуминиевия профил с прекъснат или 

непрекъснат термомост да бъдат?
Какъв е вида на пълнежа на вратите / ПДЧ, PVC термопанел и пр./? S Какви са 

размерите и вида на отваряемите / неотваряемите части - растер на дограмата?
S Има ли врати с остъклена част, ако да посочете с какви размери и вид да бъде? S Какъв в 
вида на стъклопакета?

S Вратите по пътя за евакуация да бъдат ли с антипаник брави, ако да кои точно? S Има ли 
врати на които е необходимо да се мотивира автомати за регулиране на затварянето, и /или 

други изисквания на Възложителя към дограмата?

Разяснение № 1: Прилагаме чертежи и спецификация за различната по вид и размер 
дограма(
- Изискването към пожарозащитните врати по ПОЖБ е да имат пожароустойчивост 60 мин и 
да са димоуплътнени където е упоменато.
- Алуминиевите врати са вътрешни и не е нужно да са с прекъснат термомост.
- Пълнеж - PVC.
- Относно остъкляване,растер и отваряемост - приложени са чертежи и спецификация.
- Стъклопакет - двоен, стъкло бяло/бяло. Само за PVC вратите и прозорците към 
аварийното стълбище.
- Без антипаник брави.

С. Церова кория
24.10.2016 г. Дир


