Изх.№ 34/02.05.2018 г.

РАЗЯСНЕНИЕ ПО ПОСТЪПИЛО ЗАПИТВАНЕ
На основание и в срока по чл. 33, ал. 2 от ЗОП в отговор на постъпило запитване
по имейл, с вх. № 9 от 27.04.2018 г., във връзка с открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на сцена с прилежащо оборудване
включващо: озвучителна техника, осветителна техника, електрозахранваща система и
оборудване, за нуждите на народно читалище ГЕОРГИ КОНДОЛОВ – 1914 ГР. ЦАРЕВО,
по обособени позиции”, включваща следните обособени позиции:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – „Доставка и монтаж на покривни и сценични
конструкции”;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – „Доставка и монтаж на прилежащо сценично
оборудване”;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – „Доставка на компютърно оборудване и екран”;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – „Доставка на сценични костюми с обувки за
изпълнители - женски битов тракийски костюм”;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 – „Доставка на сценични инструменти”
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 – „Доставка на сценични завеси”.

предоставяме следните разяснения:
В т. 4. „Екран“ от Техническата спецификация по процедурата, относима към
обособена позиция №3 „Доставка на компютърно оборудване и екран“, Възложителят е
поставил изискване единствено към размерите на екрана, без да предостави никаква
релевантна информация, от която Участниците да придобият представа за необходимите
параметри и характеристики, които следва да оферират, за да отговорят в максимална
степен на потребностите на Възложителя.
С оглед посоченото, моля за конкретни и еднозначни отговори от Ваша страна на
следните въпроси:

Въпрос № 1 :Къде ще се използва екрана - на закрито или на открито?
Отговор:
Екранът ще се използва на закрито.
Въпрос № 2: Какъв тип е екрана - LED видео стена, платнен екран за прожекция с
проектори или др.? Моля, посочете точно вида!
Отговор:
Видът е платнен екран за прожекция с проектори.
Въпрос № 3: Върху каква плоскост ще се монтира екрана - на пода, върху стена, на
таван?
Отговор:
Екранът ще се монтира на тавана.
Въпрос № 4 Каква резолюция ще има съдържанието, показвано на екрана?
Отговор:
Съдържанието, показано на екрана ще има резолюция 1920х1080 (Full HD).
С уважение:

Донка Прокопова
Председател на НЧ
„Г.Кондолов 1914“ гр.Царево
Подписът е заличен на основание чл.42,ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2, ал.2 от
ЗЗЛД.

