Изх.№ 53-01-1303/1/ от 03.09.2018 г.,

РЕПУБЛИКАБЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЦАРЕВО

РАЗЯСНЕНИЕ ПО ПОСТЪПИЛО ЗАПИТВАНЕ
На основание и в срока по чл. 33, ал. 2 от ЗОП в отговор на постъпило запитване с вх №
53-01-1303 от 31.08.2018 г., във връзка с Открита процедура за възлагане на обществена
поръчка с предмет: „Подобряване на образователната инфраструктура в СУ „Н.Вапцаров“,
гр. Царево – Начален курс, Основна сграда и физкултурен салон“ с 4 /четири/ обособени
позиции:
Обособена позиция № 1: „Изпълнение на СМР за подобряване на образователната
инфраструктура в СУ „Н. Вапцаров“, гр. Царево – Начален курс, Основна сграда и
физкултурен салон“
Обособена позиция № 2: „Доставка и монтаж на технологично оборудване за разливна
кухня“
Обособена позиция № 3: „Доставка и монтаж на отоплителна инсталация“
Обособена позиция №4 „Доставка и монтаж на ново и демонтаж на старо спортно и
спомагателно към него оборудване“,
предоставяме следните разяснения:
Въпрос №1: В ценовото предложение към обособена позиция 3 „Доставка и монтаж на
отоплителна инсталация“ позиция 1 към СУ „Н. Вапцаров“, гр. Царево, Основна сграда и
физкултурен салон е описан Пелетен котел със следните параметри:
Пелетен котел
- Qh =20-150 kW
комплект с:
- пелетна горелка
- бункер за пелети 436 кг.
В приложената към документацията КС в част А СУ ''Н.ВАПЦАРОВ'' гр.ЦАРЕВО ОСНОВНА СГРАДА И ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН, ОВК, позиция 259 е описан следния пелетен
котел:
Пелетен котел
- Qh =15-115 kW
комплект с:
- пелетна горелка
- бункер за пелети 210 кг.
Коя от позициите да се счита за вярна?
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Отговор 1: Да се счита за вярна позицията 259 от КС в част А СУ ''Н.ВАПЦАРОВ''
гр.ЦАРЕВО - ОСНОВНА СГРАДА И ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН, ОВК, както и тази
описана в Техническа спецификация ОП 3, позиция 1 от част А СУ ''Н.ВАПЦАРОВ''
гр.ЦАРЕВО - ОСНОВНА СГРАДА И ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН, ОВК, Отоплителна
инсталация.

Въпрос № 2: В ценовото предложение към обособена позиция 3 „Доставка и монтаж на
отоплителна инсталация“ позиция 1 към СУ „Н. Вапцаров“, гр. Царево, начален курс са
предложени в колона „Количество“ 2 броя пелетни котели със следните параметри:
Пелетен котел
- Qh =20-150 kW
комплект с:
- пелетна горелка
- бункер за пелети 436 кг.
В приложената към документацията КС в част Б СУ ''Н.ВАПЦАРОВ'' гр.ЦАРЕВО –
НАЧАЛЕН КУРС, ОВК, позиция 195 е предложен в колона „Количество“ 1 брой пелетен
котел:
Пелетен котел
- Qh =20-150 kW
комплект с:
- пелетна горелка
- бункер за пелети 436 кг.
Кое от количеството да се счита за вярно?
Отговор 2: Да се счита за вярно, количеството, посочено в КС в част Б СУ
''Н.ВАПЦАРОВ'' гр.ЦАРЕВО – НАЧАЛЕН КУРС, ОВК, позиция 195, както и това в
Техническа спецификация ОП 3, позиция 1 от част Б СУ ''Н.ВАПЦАРОВ'' гр.ЦАРЕВО –
НАЧАЛЕН КУРС,ОВК, Отоплителна инсталация.
ЗАБЕЛЕЖКА: Относно разясненията, представени в Отговор 1 и Отговор 2, прилагаме
нов образец 6в на Ценово предложение за обособена позиция 3 към документацията за участие
в процедурата, неразделна част от настоящото разяснение.
Въпрос № 3: В ценовото предложение към обособена позиция 1 „Изпълнение на СМР за
подобряване на образователната инфраструктура в СУ „Н. Вапцаров“, гр. Царево –
Начален курс, Основна сграда и физкултурен салон“
в позиция 38 към СУ „Н. Вапцаров“, гр. Царево, основна сграда и физкултурен салон,
„Разливна – вътрешно преустройство“, II „Строително – монтажни работи“, са предложени
Доставка и монтаж на:
- гардеробчета за персонал (двойни)
- столове за трапезария
- маси за трапезария.
Моля, да укажете от какъв материал да са изработени и с какви размери?
Отговор 3: Оборудването да бъде със следните параметри:
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- Гардеробчета за персонал (двойни – едно гардеробче се ползва от двама човека от
персонала) в съблеканя персонал кухня - от ПДЧ с размери: височина 200см, ширина
30см; дълбочина 63см.
- Столове за ученическа трапезария - 5 - 12 клас - от поликарбонат с алуминиеви крака
– цветни;
- Маси за ученическа трапезария - 5 - 12 клас - с бял термоплот с метални крака с
размери 90см/90см.

Въпрос № 4: В ценовото предложение към обособена позиция 2 „Доставка и монтаж на
технологично оборудване за разливна кухня“ в позиция 19 към СУ „Н. Вапцаров“,
гр.Царево, начален курс, са предложени
Доставка на обзавеждане за деца 1-4 клас:
- столове трапезария
- маси трапезария.
- гардеробчета за персонал.
Моля, да укажете от какъв материал да са изработени и с какви размери?
Отговор 4: Оборудването да бъде със следните параметри:
-

Столове за ученическа трапезария - 1 - 4 клас - от поликарбонат с алуминиеви крака –
цветни;
Маси за ученическа трапезария - 1 - 4 клас - с бял термоплот с метални крака с
размери 90см/90см.
Гардеробчета за персонал в съблеканя персонал кухня от ПДЧ с размери: височина
200см, ширина 25см; дълбочина 63см;

С уважение:
КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО
ИНЖ. ГЕОРГИ ЛАПЧЕВ

Подписът е заличен на основание чл.42,ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2, ал.2 от ЗЗЛД.

