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ДО в с и ч к и ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА 
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ; 

„Доставка и монтаж на ново обзавеждане и оборудване по обособени 
позиции" 

Обособена позиция № 1: „Доставка и монтаж на ново кухненско 
обзавеждане и оборудване за нуждите на домашен социален патронаж - Велико 
Търново, база гр. Дебелец" 

Обособена позиция № 2: „Доставка и монтаж на 2 (два) броя мивки за 
сервизни помещения в ДГ „Ивайло", гр. Велико Търново", открита с Решение № 
24-173 от 12.11.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново с ID 944182 и обявление 
за поръчка с Ш 944183, публикувани на дата 12.11.2019 г., с уникален номер в РОП 
00073-2019-0067. 

Във връзка с получени запитвания. Ви уведомяваме за постъпилите въпроси и 
техните отговори: 

Въпрос 1: По обособена позиция 1, позиция 26: Моля да се посочат външни 
размери на "Професионална съдомиялна машина"? Моля да се определи по-ясно, 
зададената "макс. използваема височина за съдовете" с максимални размери ли е, или 
"минимални - 440мм"? 

Отговор 1: Възложителят не е поставил изисквания относно външния размер на 
„Професионална съдомиялна машина". Съгласно техническата спецификация, 
изискването относно приблизителния вътрешен размер на камерата, следва да е 
500/600/440 мм. 

За използваемата височина на камерата се има предвид следното: При отворено 
положение на съдомиялната машина светлият отвор трябва да бъде с височина 
минимум 440 мм. 

Въпрос 2: По обособена позиция 1, позиция 31: Моля да се посочат конкретни 
детайли (размери, мощност, капацитет) за "професионална зеленчукорезачка"? 

Отговор 2: Възложителят не е поставил конкретно изискване относно размери, 
мощност и капацитет на „професионална зеленчукорезачка". Изискванията за този 
артикул са посочени в техническата спецификация, а именно: 

• Самоохлаждащ се професионален двигател; 
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• Корпус от специална неръждаема стомана и алуминиева сплав. 

Въпрос 3: По обособена позиция 1, позиция 32: Моля да се посочат конкретни 
детайли (приблизителни външни размери, и/или брой врати, обем) за "вертикален 
хладилен шкаф"? 

Отговор 3: Съгласно техническата спецификация. Възложителят не е поставил 
изрични изисквания за приблизителни външни размери, и/или брой врати и обем на 
„Вертикален хладилен шкаф". Участниците следва да имат предвид, че предвиденото 
местоположение в обект „Домашен социален патронаж - база град Дебелец", 
предполага хладилните шкафове да са с една врата. Изискванията на Възложителя са 
посочени в Техническата спецификация към поръчката: 

Технически изисквания: 
• От неръждаема стомана (както вън така и вътре); 
• Среднотемпературен, режим на работа; 
• Тропичен клас - ефективен в среда до +43 градуса 
• Цифрова визуализация на температурата по НАССР 
• Изцяло медна охладителна система, динамично охлаждане, автоматично 

обезледяване на изпарителя. 
Допълнителна информация: 

• Тропичен клас - ефективен при висока температура в помещението; 
• Визуализация на температурите - това е изискване на Българска агенция 

по безопасност на храните. 

Въпрос 4: По обособена позиция 1, позиция 27 „Скара тръбна" : Моля, посочете 
минимални или ориентировъчни външни размери на скарата? Моля, посочете 
минимален размер на външния диаметър на тръбните нагреватели на скарата, ако имате 
изискване по отношение на този размер. 

Отговор 4: Възложителят няма конкретно изискване нито по отношение на 
външните размери, нито по отношение на минимален външен диаметър на тръбните 
нагреватели на скарата. 

Въпрос 5: По обособена позиция 1, позиция 28 „Професионална електрическа 
фурна" : Моля, посочете минимални или ориентировъчни външни размери на фурната. 
Моля, посочете минимални или ориентировъчни размери на камерите на фурната. 
Задължително ли е изискването камерите на фурните да са изработени от неръждаема 
стомана? Задължително ли е изискването за таймери на всяко ниво на фурната? 

Отговор 5: Възложителят не е поставил конкретно изискване за външните 
размери на „Професионална електрическа фурна". Относно размерите на камерите на 
фурната изискването е съгласно техническата спецификация - да са за по 2 тави 
400/600 мм една до друга на всяко ниво. 

Изрично посочени в техническата спецификация са и изискванията: 
• Таймер за всяко ниво; 
• Неръждаеми нагреватели в камерата; 
• Камери изработени от специална полирана неръждаема стомана; 



Въпрос 6: По обособена позиция 1, позиция 29 „Професионална електрическа 
печка" : Моля, посочете минимални или ориентировъчни външни размери на печката. 
Моля, посочете минимални или ориентировъчни размери на камерата на фурната на 
печката. Задължително ли е изискването камерата на фурната на печката да е 
изработена от неръждаема стомана? Задължително ли е изискването за таймер на 
фурната? 

Отговор 6: Възложителят не е поставил конкретно изискване за външните 
размери на „Професионална електрическа печка". По отношение на размерите на 
камерата на фурната, изискването е тя да събира две тави 400/600 мм една до друга. 
Изрично са посочени са и изискванията камерата и плочите да са изработени от 
неръждаема стомана и фурната да е с таймер. 

Участниците следва да имат предвид и че в Техническите си предложения 
трябва да предложат гаранционен срок за всички уреди, който не може да е по-кратък 
от определеният в чл. 126, ал. 1 от Закона за защита на потребителите - 2 /две/ години. 

Пастояшото разяснение се предоставя на всички заинтересовани лица на 
основание чл. 180, ал. 2 от ЗОП, чрез публикуване в профила на купувача на адрес: 
https://www.veliko-tamov^g/bg/profil-na-kupuvacha/743/ 
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Typewritten Text
Заличена информация на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4 от регламент (ЕС 2016/679).




