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Изх. № ДЛ004747 / 04.04.2019 г.  

 

ДО 

……………………………….. 

……………………………….. 

 

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

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

НА ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ“, чието изпълнение  е разделено на 2 /две/ 

обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Доставка на обзавеждане и 

оборудване за нови социални жилища в град Смолян“; Обособена позиция  № 2: 

„Доставка на обзавеждане и оборудване за Дневен център за подкрепа на лица с 

различни форми на деменция и техните семейства в град Смолян“, която обществена 

поръчка е открита с Решение на кмета на Община Смолян № 3 от 28.02.2019 г.  вписано 

заедно с одобреното с него обявление в  Регистъра на Обществени поръчки при Агенцията 

по обществени поръчки под уникален индентификационен номер 00092-2019-0004  и 

публикувано заедно с одобрените с него обявление за общетвена поръчка и документацията 

на интернет сайта на възложителя - https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2565 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА  

 

По повод постъпило искане с вх. № ДЛ004747 от 01.04.2019г. за разяснения по 

условия 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: 

Възложителят ще уточни ли размери и минималми технически изискания за ел. уреди по 

обособена позиция 1 и обособена позиция 2? 

Отговор № 1: 

В отговор на поставения въпрос предоставям следните препоръчителни данни за размери и 

минималми технически изискания за ел. уреди по обособени позиции, както следва: 

По Обособена позиция № 1: 

14. Печка /4 бр. ел. котлони и фурна/ - 35 бр. - енергиен клас А, електрически плот с 4 

нагревателни зони, обем на фурната 68 л., 6 функции на фурната, размери В/Ш/Д/ - 

85/50/59,4см., максимална мощност 2000W. 

15. Хладилник - 35 бр. - енергиен клас А+, хладилник с долна камера, 235л. общ обем, 

хладилна част -168 л., фризерна част - 67 л., размери; максимална височина -170см, 

ширина-55см, дължина -55 см. 

16. Пароуловител за вграждане - 35 бр. - телескопичен, 2 двигателя, захранваща мощност 

-80W, абсорбаторна връзка Ф-110, цвят - инокс . 

По Обособена позиция № 2: 

16. Пералня – 1бр. Вид – фронтално зареждане (предно), обороти – 1400, енергиен клас 

А+++, капацитет 8 кг, дисплей LED.  
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17. Сушилня – 1бр. Тип - кондензационна с термопомпа. Капацитет 8 кг, енерхиен клас 

А+++. 

19. Оборудвана кухня (вкл. хладилник, печка, аспиратор, съдомиялна) с остров – 1бр.  

Кухненски шкафове - Г-образен долен ред, материал PDC. Горен ред с витринни шкафове 

с обща дължина 150см, долен ред с термоплот с обща дължина 150см  и височина 90см с 

кухненска мивка за вграждане, материал -  хром.   

Остров 1бр. – материал PDC, размери: ширина – 60, дължина - 180, височина - 90 см. 

Функционално разпределение с чекмеджета и място за съхранение. 

Хладилник 1бр. – хладилник с фризер, енергиен клас А, общ обем 306л, обем хладилник 

230л, размери: максимална височина 185см, ширина – 59.5см, дълбочина - 66,8см. 

Печка 1бр – 4 бр. ел. котлони и фурна, енергиен клас А, електрически плот с 4 

нагревателни зони, обем на фурната 68 л., 6 функции на фурната, размери В/Ш/Д/ - 

85/50/59,4см.  

Аспиратор 1бр – островен, с обратна клапа, дебит 300 куб. м/час, мощност 120 W.  

Съдомиялна 1бр – максимални размери: В/Ш/Д/ 85/60/60 см., енергиен клас А+ . 

22. Велоергометър 1 бр. – с ръчен контрол на натоварването, сензори за пулс в дръжките, 

ясен дисплей, удобна седалка.  

28. Телевизор 2бр. - 40" (102 см), вид на дисплея – LED, качество на изображението Full 

HD.  

29. Аудио система 2бр. – тип микросистема, формат на възпроизвеждане CD, CD-R, CD-

RW Радио FM, Свързване USB, AUX, мощност 2 W.  

 

Въпрос № 2: 

Възложителят ще уточни ли материала и вида на трапезните столове /масив, пластмаса, 

метал и др./ ? 

Отговор № 2: 

В отговор на поставения въпрос предоставям следните препоръчителни данни за материали 

и видове на трапезните столове по обособени позиции, както следва: 

По Обособена позиция № 1 

Трапезни столове - масив, седaлката на стола е с твърда основа, тапицирана с дунапрен и 

дамаска, в цвета на трапезната маса. 

По Обособена позиция № 2 

14. Трапезни столове 25бр. - столове за хранене от дърво и дамаска, размери: В/Ш/Д/ - 

95/43/45. Материал – масивна букова дървесина, лаково покритие, седалка – твърда основа, 

тапицерия – дунапрен и текстил.  

  

Въпрос № 3: 

Възложителят ще уточни ли размери и минимални технически изисквания за шведската 

стена, стълбата за рехабилитация и многофункционалните модули? 

Отговор № 3: 

В отговор на поставения въпрос предоставям следните препоръчителни данни за размери и 

минимални технически изисквания за шведската стена, стълбата за рехабилитация и 

многофункционалните модули, както следва: 

23. Стълба за рехабилитация 1бр. – на долни  крайници. Масивна дървена конструкция, 

два парапета за опора, брой стъпала – 4 с ширина 20см и покритие на стъпалата против 

плъзгане. Ширина – 700мм, дължина – 1300мм. 
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24. Шведска стена 2бр. – размери 195/65см, материал – дърво, товароносимост – 130кг. 

25. Многофункционални модули 5бр. – 1бр. Мек модул за активна игра паралелепипед с 

размери 400 х 200 х 200мм, материал – дунапрен, кожа. 1бр. Мек модул за активна игра 

цилиндър с размери 600 х 300 мм, материал – дунапрен, кожа. 1бр. Мек модул за активна 

игра паралелепипед с канал с размери 1200 х 300 мм, материал – дунапрен, кожа. 2бр. 

Меки модули за активна игра куб с размери 300 х 300 х 300 мм, материал – дунапрен, 

кожа.  

 

 

/положен подпис и печат/ 

С уважение,                      

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ  

 Кмет на Община Смолян 

 

* Забележка: Налице са са положени подпис и пепечат, заличени на основание чл.36 а, 

ал.3 от ЗОП. 
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