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Утвърдил: 

Директор „Ремонтна дейност” 

Инж. Димитър Таманов 

 

З А Д А Н И Е 

 

ОБЕКТ: ЗАВОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЦЕЛУЛОЗА „СВИЛОЦЕЛ" ЕАД  

ПОДОБЕКТ: СГРАДА НА БИВШ ЗАВОД ЗА ЩАПЕЛНИ ВЛАКАНА (ЗЩВ) 

 

Целта на това техническо задание е получаването на оферта за: 

Саниране фасади на сграда част от сградния фонд на ЗЩВ, който е преустановил 

дейността си. 

 

 ДАННИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО: 

 

1. ПОЯСНЕНИЕ 

Фасади за саниране и реновиране са частично : 

A. Север 

Фасадата е частично санирана по дължина, изток - запад, 24метра. Останалата част с 

размери дължина/височина – 72/21.40м, подлежи на саниране, посредством обличане 

на фасадата с LT ламарина (доставка на инвеститора). Ламарината ще се носи от 

шпилки (крепежни елементи) и монтирани хоризонтали от тръба 80/40/4 (правоъгълно 

сечение). Съществуващите метални врати на рампата ще се възстановят и боядисат в 

съответствие с цвета на ламарината. Първият ред метални прозорци се запазват, като 

металът се почиства от ръжда, грундиране и боядисване.  

B. Юг 

Фасадата е частично санирана по дължина, изток - запад, 24метра. Останалата част с 

размери дължина/височина – 72/21.40м, подлежи на саниране, посредством обличане 

на фасадата с LT ламарина (доставка на инвеститора). Ламарината ще се носи от 

шпилки (крепежни елементи) и монтирани хоризонтали от тръба 80/40/4 (правоъгълно 

сечение). Съществуващите метални врати се реновират като тази на „60” ос става с 

отваряеми крила до първото  стъпало, металната част се възстановява и боядисва като 

се възстановяват и витрините им. Металните прозорци се запазват както следва: 

- в работните помещения два реда;  

- на стълбищните клетки изцяло; 

- всички останали се възстановяват като метална конструкция.  

 

2. ОБХВАТ НА ОФЕРТАТА 

Количествено стойностна сметка с план график за изпълнение на санирането 

фасадите с  LT ламарина. 

Преди оферирането изяснете допълнителните видове работи, които смятате, че 

ще са необходими, за завършване на обекта и ги включете в предложението си. 

http://www.svilosa.bg/
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Ревизия и ремонт на заварките на фасадни панели – фасада запад – с обработка 

на фугите.  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

2.1. Схеми на фасадите в формати .pdf и по искане на офериращия можем да ги 

предоставим и в .dwg и др.  

2.2. Количествени сметки.  

 

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА : 

3.1. Описателна част  

3.2. График за изработка и изпълнение на обекта. 

3.3.  Цени (по дейности и етапи) 

3.4. Друго 

За посещение на завода се отнасяйте към Калин Климентов GSM 0884 037 465 или  

Евгения Тошева: etosheva@svilosa.bg; GSM 0886 12 68 98. 

Офертите се подават за предпочитане по електронен път (e-mail), или в 

принтирана версия и на електронен носител,  във Word формат, а таблиците в Excel. 

Офертите се изпращат до отдел Ресурсно осигуряване: Е-mail resources@svilosa.bg;       

факс: +359 631 47378 

Срок за подаване на офертите – 11 септември 2017 г.; (понеделник до 10.00 часа).  

Офертите се подават по e-mail или на адрес: 

гр. Свищов 5250, Западна индустриална зона; Свилоцел ЕАД; отдел Ресурсно 

осигуряване.  

 

“Свилоцел” ЕАД предварително Ви благодари за детайлното технико-

икономическо предложение! 

 

Приложения: Съгласно текста 

 

 

 

гр.Свищов 

31.08.2017г. 
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