
 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ 

„ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – ВАРНА 
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ОТНОСНО: Въпроси по документация за участие в процедура за възлагане на 

обществена поръчка по реда на глава осма „а” – публична покана с предмет: «СРД в учебна 

кухня №2 по НП»Модернизиране на системата на професионалното образование» по проект 

»Мастер шеф в учебната кухня на ПГТ»Проф. Д-р Асен Златаров», гр.Варна»              
 

На основание чл.101б, ал.6 от ЗОП, Ви даваме разяснения: 

 

  

 

Отговор по т1.: Поддейност 9.1. Демонтаж на старо оборудване - Демонтаж на 2 бр. 

радиатора , 1бр. бойлер и 15 осветителни тела. Монтаж на нови осветителни тела и бойлер - 

може да посочите брой количество 1.   

Отговор по т.2 и т.3: Поддейност 9.2. Демонтаж на стара ВИК инсталация, поддейност 9.3. 

Демонтаж на стара ЕЛ инсталация и Подейност 9.9. Изграждане  на нова ВиК инсталации - В проекто 

договора ни се посочва цялата сума на проекта  от поддейност  9.1 до поддейност 9.26. В нашия 

проект не може да има заменителни таблици за увеличаване на стойността на посочената във 

договора цена. Вие посочвате цена в ценовото предложение. Участникът сам преценява, след 

извършен оглед на място. 

ел. табло - да захранва без аварийно едновременно работещите ни уреди в учебната кухня.  

Отговор по т.4: Подейност 9.6. Къртене на стара циментова замазка до тухла - къртенето за 

вграждане на ВиК,  ел. Инсталация и прекарване на тръби за радиатори. Участникът сам 

преценява, след извършен оглед на място. 

            Отговор по т.5: поддейност 9.15. Доставка и монтаж на алуминиев ъглохранител - Участникът 

сам преценява, след извършен оглед на място. 

Отговор по т.6: поддейност 9.19. Демонтаж и монтаж на радиатори с фитинги и тръби – 

отговора е в т.1. 
Отговор по т.7: поддейност 9.22. Боядисване на стени и тавани - Боядисване с латексова боя –

бяла, отговаряща на всички действащи български стандарти и/или еквивалентни. Участникът сам 

преценява, след извършен оглед на място. 

Отговор по т.8: поддейност 9.23. Доставка и монтаж на осветителни тела – Осветителните  

тела трябва да отговарят на нормата – осветеност на работно място – кухня, отговаряща на 

всички действащи български стандарти и/или еквивалентни.  Участникът сам преценява, след 

извършен оглед на място. 

Отговор по т.9: поддейност 9.24. Изнасяне на строителни отпадъци и поддейност 9.25. 

Товарене, транспорт до сметище и такса смет – участникът сам преценява, след извършен оглед на 

място. 

Отговор по  т.9 и т.10: поддейност 9.26. Транспортни разходи  - участникът сам преценява, 

след извършен оглед на място. 

 

 

 

 

С УВАЖЕНИЕ, 

Иванка Симеонова 

ПД по АСД  

на ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ - Варна 


