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ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

 
 

РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:  Доставка на обзавеждане и оборудване по 

проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“  

по позиции: Обособена позиция №1: Доставка на мебели и обзавеждане;, Обособена позиция №2: 

Доставка на бяла и черна техника; , Обособена позиция №3: Доставка на  компютри (настолни и 

преносими), периферия и оборудване; , Обособена позиция №4: Доставка на специализирано 

оборудване;    с уникален номер в РОП: 00073-2019-0078 

  

  

Въпрос №1: С цел коректно изготвяне на оферта, моля Възложителя за уточнение  по 

посочените по долу позиции: 

 
 От ОП 

№1 

Обща кухня обслужваща четирите  

"Център за грижа за лица с умствена 

изостаналост" – професионално 

кухненско оборудване 

Забележка: Оборудването следва да се 

синхронизира с електроуредите от 

обособена позиция №2 в раздела 

отнасящ се до помещение „Обща 

кухня“ 

Въпрос Отговори: 

Позиция 

№27 

работна маса със заден борд и с един 

умивален -  

басейн минимален размер  

400/400/250,  с долен плот. 

Изработена от 

неръждаема стомана  с  Каширан 

работен 

плот, крака от неръждаем профил 

мин. 40/40мм с регулиране  на 

височината 

 

Моля за размери на 

масата. Има само 

размер на мивката. 

Възложителят е издал Решение № 

РД-204 от дата 23.12.2019г. за 

одобряване на обявление за 

изменение или допълнителна 

информация, с което се удължават 

сроковете за получаване на оферти 

до дата: 27.01.2020г. и с което е 

одобрена техническа спецификация 

с уточнения на въпросното 

обзавеждане. Към настоящото 

разяснението в профила на 

обществената поръчка, се публикува 

и одобрената техническа 

спецификация. 

Позиция 

№28 

Работна маса със заден борд и с един 

умивален 

басейн минимален размер 700/500/350 

мм за едра посуда. 

Без долен плот. Изработена от 

неръждаема стомана  и Крака от 

неръждаем профил мин. 40/40мм с 

регулиране  на височината 

Моля за размери на 

масата. Има само 

размер на мивката. 

Възложителят е издал Решение № 

РД-204 от дата 23.12.2019г. за 

одобряване на обявление за 

изменение или допълнителна 

информация, с което се удължават 

сроковете за получаване на оферти 

до дата: 27.01.2020г. и с което е 

одобрена техническа спецификация 

с уточнения на въпросното 

обзавеждане. Към настоящото 

разяснението в профила на 

обществената поръчка, се публикува 

и одобрената техническа 

спецификация. 

Позиция 

№29 

стелаж на 4 рафта - за чиста посуда, 

изработен от 

неръждаема стомана  с  Крака от 

неръждаем 

профил мин. 40/40мм с регулиране на 

височината 

Моля за размери на 

стелажа 

Възложителят е издал Решение № 

РД-204 от дата 23.12.2019г. за 

одобряване на обявление за 

изменение или допълнителна 

информация, с което се удължават 

сроковете за получаване на оферти 
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до дата: 27.01.2020г. и с което е 

одобрена техническа спецификация 

с уточнения на въпросното 

обзавеждане. Към настоящото 

разяснението в профила на 

обществената поръчка, се публикува 

и одобрената техническа 

спецификация. 

От ОП 

№2 

Обща кухня обслужваща четирите  

"Център за грижа за лица с умствена 

изостаналост" професионално 

кухненско оборудване 

Забележка: Оборудването следва да се 

синхронизира с мебелите от 

обособена позиция №1 в раздела 

отнасящ се до помещение „Обща 

кухня“ 

Въпрос Отговор:  

Позиция 

№18 

аспираторен чадър - монтаж на стена 

смукателен тип "триъгълник". С 

разглобяеми неръждаеми лабиринтни 

филтри - всеки с размери мин. 50/50 

см с възможност за измиване в 

миялни машини. С изцяло заварени 

шевове.абсолютно херметичен 

/позволява директно миене с течаща 

вода отвътре/. Изработен от 

неръждаема стомана. Кран за 

източване на конденза.  

Моля за общ размер 

на аспиратора. Има 

размер само на 

филтрите. 

Възложителят е издал Решение № 

РД-204 от дата 23.12.2019г. за 

одобряване на обявление за 

изменение или допълнителна 

информация, с което се удължават 

сроковете за получаване на оферти 

до дата: 27.01.2020г. и с което е 

одобрена техническа спецификация 

с уточнения на въпросното 

обзавеждане. Към настоящото 

разяснението в профила на 

обществената поръчка, се публикува 

и одобрената техническа 

спецификация. 

 

 

   

 

С уважение, 

ИНЖ.ДАНИЕЛ ПАНОВ  /П/ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
 
 


