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ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРИСОВАНИ ЛИЦА

РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП - публично състезание с предмет: „Доставка и
монтаж на отоплителни устройства за битово отопление в град Велико Търново“,
открита с Решение № РД 24-43 от дата 18.03.2020 г. на Кмета на Община Велико
Търново с ГО 966271 и Обявление за поръчка с ГО 966275, публикувано на дата
18.03.2020, заведена под уникален номер в РОП 00073-2020-0022.
Въпрос 1:
Стоманените радиатори - да посочат каква топлинна мощност трябва да бъдат и при
какви параметри на топлоносителя.
Отговор:
Панелните стоманени радиатори следва да се предложат от Участника, като същия
се съобрази с факта, че радиаторите ще бъдат интегрирани в отоплителни инсталации,
работещи с уредите посочени в технически спецификации
Стоманените радиатори: топлинна мощност и параметри на топлоносителя се
предлагат от участника според вида стоманен панелен радиатор, т.е стоманен
панелен радиатор за отопление на помещения от 16 м2 и на панелен радиатор за
отопление на помещения от 25 м2. Преценката е на участника според техническите
характеристики на предлагания от него артикул и зададените м2 на помещенията.
Въпрос 2:
Газовите котли за гориво метан ли са или пропан бутан?
Отговор:
Газови котли работещи на метан. /От централна газопреносна мрежа или
компресирана бутилкова метан станция/.
В техническата спецификация
не е предвидено условие за разполагане на
домакинството с резервоар за пропан- бутан и/или за доставката на такъв, предвид, че
както е посочено в условията на документацията за възлагане на обществената поръчка
отоплителните устройства на дърва и въглища ще бъдат подменяни на домакинства, а
не на промишлени обекти. Предвид което представената характеристика
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ISO 9001:2008 Сертификат N Q030304
ISO 14001:2004 Сертификат N 23285
ISO 27001:2005 Сертификат N 23285

Unicef &

техническата спецификация е на газовите котли на метан, изискващи свързаност към
газопреносната мрежа или чрез доставен компресиран природен газ - метан.
В Раздел I „Общи положения”, т.12 от документацията на стр. 3, текста
календарни дни да се чете 306 календарни дни.
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Настоящото разяснение се предоставя на всички заинтересовани лица на основание
чл.180, ал.2 от ЗОП чрез публикуване в профила на купувача: ЬИр5:/Лу\¥\у.уеНкоtamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/786/

С уважение,
ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

