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до
ПОТЕНЦИАЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ 
В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

СО район Слатина 

« с  11 ?01б

Относно : Разяснения по документацията за участие в открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „ Обновяване за енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район 
Слатина, във връзка с „ Националната програма за енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни сгради “, приета с ПМС № 18/02.02.2015 г. по обособени 
позиции, с уникален № в АОП 01272-2016-001

УВАЖАЕМИ ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ,
На 11.11.2016г. постъпиха въпроси за разяснение, от гореописаната обществена 

поръчка, както следва :

Въпрос № 1 : „Във връзка с цитираното в тръжната документация към част
„Архитектурна” отвеждане на конденза от климатиците, монтирани по фасадата, Моля 
потвърдете, че това влиза в мерките допустими за финасиране по програмата и трябва да 
бъде заложено в офертата.”
Отговор № 1 : Начинът на отвеждане на кондеза от климатиците, монтирани по фасадата е 
част от проектното решение на инженеринга по обособени позиции и влиза в мерките 
допустими за финансиране.
Въпрос № 2 : „Трябва ли да се запазят съществуващите въздуховоди към ПРУ-тата с оглед 
полагането на нова топлоизолация по фасадите?”
Отговор № 2 : В техническата документация Раздел I, т. 1.3. „Свързани програми.
Източник на финансиране” - Допустимите дейности за финансиране са:
„Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за 
енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в 
резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект.
Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването 
на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на 
подмяната на дограма в самостоятелния обект.”
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