
__________________________________________________________

Изх. №30-63-7/16.04.2020 г.

Относно: разяснение по обществена поръчка с предмет: "Ремонт на детски
площадки в гр. Ардино и изграждане на детска площадка в с. Горно Прахово, общ.
Ардино";

Уважаеми  Участници,
На основание чл. 180, ал. 2 от ЗОП  публикуваме разяснения по зададени въпроси,

както следва:
Въпрос №1:
 За обект: "Изграждане на детска площадка в с. Гроно прахово":

           1. Има дублиране на позиция в КСС: позиция: "Доставка на бетон /7м3/", моля за
разяснение?

Отговор:
 Доставка и полагане е допуснта техническа грешка цената е само за полагане на

бетон, а за доставка си е отделна позиция;

Въпрос:
 2. От какъв материал трябва да се изработи парапетът и какъв трябва да е начинът на

монтаж /заваряване, бетониране и т.н./ съгласно позиция: "Изработка и монтаж на място на
предпазен парапет с височина 0,85м от лек тип (до 7,5кг/м) с две вратички в КСС?

Отговор:
Материал – метални профили, квадратно желязо, монтаж – със заваряване и

анкериране;

Въпрос №2:
2. За обект: Ремонт на детски площадки в гр. Ардино:
Моля за разяснение на техническите характеристики:
2.1. Изработка и монтаж на място на предпазен парапет от лек тип (до 7,5кг/1м) с

височина 0,90м – от какъв материал трябва да се изработи парапетът и какъв трябва да е
начинът на монтаж?

Отговор:
Материал – метални профили, квадратно желязо, монтаж – със заваряване и

анкериране;

Въпрос:
2.2. Д-ка и м-ж на седалки за детска клатушка - от какъв материал и с какви размери?



Отговор:

Материал – дървени, размери – 0,25/0,30м ;

Въпрос:
2.3. Д-ка и м-ж на седалки за люлки (дървени) - липсват размери?

Отговор:

Размери – 0,25/0,35м ;

Въпрос:
2.4. Изработка и монтаж на дървени парапети по съществуващ образец – моля за

съществуващия образец?

Въпрос:
2.5. Д-ка и м-ж на улей за детска пързалка – не е уточнен материала и големината на

улея?

Отговор:

Материал – стъклопластика, отсояние -250см; ширина- 40см; дължина300см;
височина за м-ж на платформа -120см ;



Въпрос:
2.6. Изработка и монтаж на детска люлка със седалка по съществуващ образец - моля

за съществуващия образец?

Отговор:



Въпрос:
2.7. Подмяна на единични дървени елемети на пейки с рендосан иглолистен материал

по съществуващ образец - моля за съществуващия образец?

Отговор:

Размери – седалка 150/40см облегалка -150/20см;
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