ОБЩИНАСЛИВЕН
8800, Сливен, бул. “Цар Освободител” № 1, кмет: 044 611106; заместник-кмет: 044
611103; секретар: 044 611215, номератор: 044 611100, факс: 044 662350

изх. № 4704 – 2172 (1)
21.06.2018 г.
РАЗЯСНЕНИЯ
ПО ЧЛ. 180, АЛ. 1 И АЛ. 2 ОТ ЗОП
На основание чл. 180, ал. 1 от ЗОП, във връзка с писмено искане за разяснения, заведено в
деловодството на Общинска администрация – Сливен, под вх. № 4704 - 2172/18.06.2018 г., относно
процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител
за изпълнение на строителни и монтажни работи /СМР/ на обект: „Основен ремонт на спортен
комплекс "Асеновец", гр. Сливен”, Ви предоставяме следните разяснения по документацията за
участие:
Въпрос № 1 – След разглеждане на проектната документация, възникнаха следните въпроси:
Според ПСД в спортните зали е предвидено изпълнение на винилови настилки, а именно:
№

36

23

38

Наименование на СМР
Мярка
Част: Архитектура
Зала волейбол
Доставка и монтаж на винилова настилна по подове, вкл.
м²
разчертаване
Боксова зала
Доставка и монтаж на винилова настилна по подове, вкл.
м²
разчертаване
Ниско тяло
Винилова настилна по подове
м²

Ко-во

656.57

378.38

291.74

В документацията към поръчката, стр.5, т.II. Проектно решение е описан вида на настилката:
„За подово покритие на залите са предвидени подходящи за спортни зали настилки с дългосрочна
издържливост, устойчивост на динамични натоварвания, омекотяване силата на удара и
антибактериална защита, като за залата за болейбол се предвижда хетерогенна ПВЦ настилка
TARAFLEX SPORT M EVOLUTION с дебелина 7 см., за залата по бокс хетерогенна ПВЦ настилка
RECREATION 45 с дебелина 4,5 см., и двете с полиуретаново покритие на горния слой с голяма UV
износоустойчивост или еквивалентни”
Въпрос 1. Моля да уточните вида на настилката в „Ниско тяло” – 291.74 м²
Отговор на въпрос № 1 – Видът на настилката в „Ниско тяло” – 291.74 м² е винилова
хетерогенна настилка 2 мм. Tarkett Spark или еквивалентно.
Въпрос № 2 – Моля да уточните дебелините на настилките, тъй като според техническите
характеристики на производителя настилка „Тарафлекс Спорт М Еволюшън” е спортна настилка с
дебелина 7 мм., а настилка „Рикриейшън” е спортна настилка с дебелина 4,5 мм., а не 7 см. и 4,5 см.,
както е посочено в указанието към тръжната документация.
Отговор на въпрос № 2 – Дебелината да се счита в милиметри.
Въпрос № 3 – Настилка „TARAFLEX SPORT M EVOLUTION” единствена има сертификати
(FIVB, IHF, EHF) и това я прави подходяща за използване на международно ниво – Европейски,
Световни, Олимпийски игри.

Моля да уточните еквивалентната настилка, която бихме могли да ползваме само техническите
изисквания (дебелина, полиуретаново покритие на горния слой с голяма UV износоустойчивост) е
необходимо да покрива, или трябва да притежава изброените сертификати.
Отговор на въпрос № 3 – Еквивалентни настилки – зала Волейбол: Tarkett Omnisports Reference
V65 или еквивалентно; зала Бокс: Tarkett Omnisports Speed Plus V40 или еквивалентно.

РУМЕН ИВАНОВ /п. п./*
Заместник-кмет на община Сливен
Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138
от 25.08.2016 г.
*Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД

гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1
тел: 044 611100, факс: 044 662350

