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Допълнителни пояснения по „ИЗГРАЖДАНЕ /
ИЗПЪЛНЕНИЕ / НА ПОМОЩНО ПОМЕЩЕНИЕ В
СГРАДАТА НА ЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ 1926" В СЕЛО СТАМБОЛОВО,ОБЩИНА
СТАМБОЛОВО,ОБЛ.ХАСКОВО”.
Видове строително ремонтни работи

Изработка и монтаж на метална конструкция

Направа на преградни стени с ал.профили и пвц панел

Направа на таван с ал.профили и пвц панел

Направа на ал.витрина със стъклопакет + плъзгащо отваряне
Направа на външно гише с неръждаема ламарина
Направа на ал.врата

Доставка и монтаж на ел.табло

Доставка и монтаж на нова витрина
Доставка и монтаж PVC врата

Доставка и монтаж електронна врата

Настилка с гранитогрес под
Направа на конструкция за гипсокартон
Полагане гипсокартон
Доставка и монтаж ЛОТ
Доставка и монтаж на холова гарнитура

Доставка и монтаж инф.табела

С уважение,
Маджид Мандаджъ
Кмет на община Стамболово

Допълнителни пояснения за да се сформира
цена за доставка и монтаж
Въпрос - предварителен чертеж, скица, план- и
размерите на предвидените профили ;
Отговор - конструкцията е за помещение с
размери 2.70 метра ширина, 3.50 метра дължина
и 2.60 метра височина.

Въпрос - необходима е допълнителна
информация за вида профили както и
предварително
предвидения
заложен
материал пвц; Отговор - заложените
материали за преградните стени са сандвич
панели.
Въпрос - необходима е допълнителна
информация за вида профили както и
предварително
предвидения
заложен
материал пвц; Отговор - заложените
материали за преградните стени са сандвич
панели.
Въпрос - рамери? Отговор - размерите са
2.70/1.40.
Въпрос - размери? Отговор - дълж.2.70+2,00
и стандартна ширина.
Въпрос - размери? Тип на отваряне; Отговор 0.90/2.20, отваря се навътре.
Въпрос - колко KW/H, am/h и колко позиции;
Отговор - Ел. Табло с 6 секции, главен
предпазител 16 А, за всеки токов кръг
предпазител 6 А, при поискване можем да
предоставим инф. И за сечението на
кабелите за всеки кръг.
Въпрос - размери? Отговор - 5.00/3.40.
Въпрос - размери? Отговор - 2.00/2.00.

Въпрос - модел на отваряне? Размери?
Материал? Отговор - Електронна врата с
фотооко, с две отваряеми плъзгащи
части,стандартна височина и 2.00 метра
ширина.
Въпрос - размери на плочката? Отговор - по
преценка на фирмата.
Въпрос - широчина на профила?Отговор - по
преценка на фирмата.
Въпрос - колко слоя за една страна? Отговор
- по преценка на фирмата.
Въпрос - уточнение-пояснение за ЛОТ?
Отговор - 2х36.
Въпрос - размери, материал? Отговор - макс.
Ширина 1.60, дълж. Без значение.
Въпрос - тип на информацияонната
табела.(вид материал)? Отговор - табелата
ще бъде с надписи по поръчка на
инвеститора и монтирана на фасадата с
неоново осветление за нощта размери 0.60 м
височина и 2.60 м дължина.
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