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В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

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 09.11.2016г. постъпиха въпроси за разяснение, от гореописаната обществена 
поръчка, както следва :

„ 1. В тръжната документация ясно са изброени допустимите дейности, финансирани 
от Националната програма за енергийна ефективност. Последната точка гласи:

• „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 е възстановяването на първоначалното състояние, 
нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма.“

Обърнато е и внимание на оферентите, че изпълнени мероприятия, извън обхвата на 
допустимите за финансиране мерки, ще бъдат за сметка на Изпълнителя.

С оглед на това бихме искали да получим разяснение и конкретни отговори на 
следните въпроси:

Въпрос № 1: На част от прозорците и балконите има поставени охранителни метални 
решетки. За да се изпълнят енергоспестяващите мероприятия те трябва да се демонтират. 
Като се има в предвид, че след полагане на топлоизолация по страници на отвори, 
размерите ще бъдат променени, Изпълнителят има ли ангажимент за преработка и повторен 
монтаж на съществуващите решетки или изработка на нови?

Въпрос № 2: На някои от балконите има монтирани от собствениците частични 
странични ограждения, предимно от винкел и стъкло. За да се изпълнят
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енергоспестяващите мероприятия те трябва да се демонтират. Изпълнителят има ли 
ангажимент за повторен монтаж или възстановяване?

Въпрос № 3 : Неостьклени балкони на последни етажи - на част от тях има 
направени козирки от винкел и ламарина /широки 20-30 см/. За да се изпълнят 
енергоспестяващмте мероприятия те трябва да се демонтират. Изпълнителят 
има ли ангажимент да ги възстанови с оглед на това, че те са разнородни, неугледни 
и не са елемент от оригиналната фасада?

Въпрос № 4: При огледа се констатира нарушена цялост на входните стъпала.
Същото е отбелязано и в паспорта на обекта. Моля уточнете, подлежат ли на 
възстановяване от Изпълнителя и влизат ли в обхвата на програмата?

Като цяло всички изброени по-горе интервенции по сградата са направени от 
различните собственици по собствена инициатива и с различни материали. Те 
нарушават първоначалния проектен облик на фасадата и нарушават нейната визия.

Бихме искали да получим ясен отговор, дали сме длъжни да запазим всички 
разнородни „подобрения“ , осъществени в течение на годините, или можем да ги 
елиминираме с цел постигане на уеднаквяване на фасадите и постигане на един 
по-добър архитектурен облик на сградата?”

Отговор по въпрос №  1 : Всички строително - монтажни работи по преработка и повторен 
монтаж на съществуващите решетки не се финансират по Националната програма за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради.
Отговор по въпрос №  2 : Всички строително - монтажни работи по възстановяване на
частични странични ограждения от винкел и стъкло не се финансират по Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
Отговор по въпрос № 3 : Всички строително - монтажни работи по възстановяване на
козирки от винкел и ламарина не се финансират по Националната програма за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради.
Отговор по въпрос № 4 : Входните стъпала са част от общите части на многофамилните 
жилищни сгради и тяхното обновяване е допустима дейност за финасиране по Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
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