
             
 

Проект „№BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“,  

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“,  

част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. 

 

Изх. № ДЛ001515 от 19.03.2018г. 

До  

……………………………….. 

……………………………….. 

ОТНОСНО: Предоставяне на разяснения по условията на обществена поръчка за доставка по 

реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура, с предмет: „ДОСТАВКА НА 

ОБЗАВЕЖДАНЕ (РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ МЕБЕЛИРОВКА) И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ“, 

която обществена поръчка е открита с Решение на кмета на община Смолян № 5 от 21.02.2018 

г., вписано заедно с одобреното с него обявление в Регистъра на обществените поръчки при 

Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2018-0002 и 

публикувано заедно с одобрените с него обявление за обществена поръчка и документация на 

интернет сайта на възложителя – профил на купувача: 
http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2251  

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

По повод постъпило искане с вх. № ДЛ001515 от 16.03.2018г. за разяснения по 

условията на обществена поръчка с горепосочения предмет, в качеството ми на възложител на 

основание чл.33 от ЗОП давам следните отговори  на зададени от заинтересовано лице въпроси, 

както следва:  

Въпрос № 1:  

С цел коректно изготвяне на офертата, Моля да се изясни какво обзавеждане е предвидено за 

позицията 

55. Обзавеждане за лекарски кабинет за детска градина изр. От 18 мм ПДЧ с меламиново 

покритие и 2 мм кант ABS   

Отговор № 1:  

Обзавеждането включва: - бюро с дъгообразен плот 160/70/75 см и комод 50/50/70 см; Архивен  

шкаф за документи – 80/40/190 см.; Шкаф за медикаменти с витрини и ключалки - 80/40/190 см. 

и решетки за парно – 92/100 см. 

Въпрос № 2:  

Моля да се уточнят размерите на къщичката  

33. Театър къщичка изр. от 18 мм ПДЧ с меламиново покритие и 2 мм кант ABS   

Отговор № 2: 

Размерите на Театър къщичката са: 83 х 143 см. 

 

С уважение,      

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ    /положен подпис и печат/ 

Кмет на община Смолян 

   
Този документ е създаден в рамките на проект „№BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на 

образователна инфраструктура в гр. Смолян“, процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на 

интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 

„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд 

за регионално развитие. 
 

Налице са положени подпис и печат, като същите са заличени на основание чл.42, ал.5 от 

ЗОП във връзка с чл.2 и 23 от ЗЗЛД 
 


