ОБЩИНА СТРУМЯНИ
ОБЩИНА СТРУМЯНИ

Изх. № 0804-937/22.10.2018г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
Относно: Получено искане за разяснение по чл. 33, ал. 1 от ЗОП.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки и във
връзка с постъпило запитване, Възложителят прави следните разяснения, относно
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на
оборудване и обзавеждане за нуждите на Детска градина „Патиланци“, с.
Микрево, община Струмяни“ за Обособена позиция № 1: „Доставка на
професионално кухненско оборудване“:
ВЪПРОС 1: В „Техническа спецификация” на Обособена позиция 1 - № 12 „Работна
маса” - 2 бр., моля да уточните размерите на артикула.
ОТГОВОР 1: Размерът на артикул - "Работна маса" е: дължина 100см, широчина 60 см,
височина 90 см.
ВЪПРОС 2: В "Техническа спецификация" на Обособена позиция 1 - № 13 „Количка
за сервиране" - 5бр са записани "три плота от ламинирани плоскости”. Доколкото
ламинираните плоскости не са подходящи при разливане на храни, Моля да уточните
допуска ли се плотовете на количката да бъдат от неръждаема стомана?
ОТГОВОР 2: Спецификацията на № 13 „Колички за сервиране“ остава непроменена,
така както е посочена в техническите спецификации. Трите плота следва да са от
ламинирани плоскости.
ВЪПРОС 3: В "Техническа спецификация" на Обособена позиция 1 - № 14,№15, №16
" Стелаж" - 3 бр. са записани размери 1500х600х3000, 2850х400х3000, 2850х600х3000.
Моля да уточните кой размер е височина, кой е дължина и кой е дълбочина.
Моля да уточните няма ли техническа грешка в посочените размери - няма как
стелажите да бъдат с височина 2850 или 3000 мм
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ОТГОВОР 3: В техническата спецификация няма грешка. Размерите са както
следва:
1. Височина 1500 мм. (1.50 м.), дълбочина 600 мм. (0.6 м.) и дължина 3000 мм. (3 м.).
2. Височина 2850 мм. (2.85 м.), дълбочина 400 мм. (0.4 м.) и дължина 3000 мм. (3 м.).
3. Височина 2850 мм. (2.85 м.), дълбочина 600 мм. (0.6 м.) и дължина 3000 мм. (3 м.).
Забележка: Настоящото разяснение е неразделна част от документацията за
провеждане на обществената поръчка.
Емил Илиев /П*/
Кмет на Община Струмяни

Забележка: подписите са заличени съгласно чл.2 от Закона за защита
на личните данни.

Област Благоевград; община Струмяни, с.Струмяни 2825; тел./факс: 07434/31 05, тел: 31-08,
www.strumyani.org, е-mail: strumyani_oba@yahoo.com

