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Изх. № ДЛ001515 от 23.03.2018г.
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 19.03.2018г. 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:
Ремонт и обновяване на ПМГ "Васил Левски"
Въпрос № 1:
Позиция 4 Поставяне на камина с цел: извършване на опасни опити без да е застрашено
здравето на учениците.
От какъв материал е камината и с какви параметри?
Отговор № 1:
Камината следва да е изработена от метал и стъкло, удобна за преместване с възможност за
работа върху маса или на колелца. Да притежава абсорбационна система, осигуряваща пълно
пречистване на въздуха от работната камера, без необходимост от подвързване към
вентилационна система , контрол на замърсеността на филтрите със светлинна сигнализация.
Размери на камерата на камината – мин. 560/400/800 мм.
Въпрос № 2:
Позиция 5 Шкафове за реактиви в хранилището с минимални размери 70/60/140см.
От какъв материал?
Отговор № 2
Шкафовете за реактиви в хранилището трябва да бъдат метални.
Основен ремонт на детска градина "Буратино" - ОДЗ № 5
Въпрос № 1:
Позиция 3 - Дидактичен шкаф-Шарено слънце изр.от 18мм ПДЧ с меламиново покритие и 2 мм
кант ABS
Какви са размерите? Бихте ли дали по-подробно описание?
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Отговор № 1:
Размери на шкафа 500/35/165 см. Много функционален дидактичен шкаф във свежи детски
цветове, разделен на модули. Шкафът да покрива всички нужди на затворени шкафове за дрехи
и пособия, отворени части за книги или играчки, място за телевизор и т.н.
Въпрос № 2:
Позиция 4 - Дидактичен шкаф - Весело Влакче изр.от 18мм ПДЧ с меламиново покритие и 2 мм
кант ABS
Какви са размерите? Бихте ли дали по-подробно описание?
Отговор № 2:
Размери на шкафа 500/35/165 см. Шкафът следва да е проектиран и изработен като влакче,
разделен на модули с врати изцяло затворени за прибиране на консумативи, отворени части за
играчки и рафт за телевизора и останалата техника, изработен в свежи цветове.
Въпрос № 3:
Позиция 5 - Дидактичен шкаф - Детско Слънце изр.от 18мм ПДЧ с меламиново покритие и 2
мм кант ABS
Какви са размерите? Бихте ли дали по-подробно описание?
Отговор № 3:
Размери на шкафа 500/35/165 см. Шкафът следва да е стъпаловидно изграден с редуващи се
отворени и затворени части. Шкафът да бъде тематично изработен с акцент „слънце“, да бъде
разделен на модули с врати изцяло затворени за прибиране на консумативи, отворени части за
играчки и места за телевизор и друга техника, изработен в свежи цветове.
Въпрос № 4:
Позиция 6 - Дидактичен шкаф лудории-щуротии-бъркотии, изр.от 18мм ПДЧ с меламиново
покритие и 2 мм кант ABS
Какви са размерите? Бихте ли дали по-подробно описание?
Отговор № 4:
Размери на шкафа 360/42/205см - разделен на модули с врати изцяло затворени за прибиране на
консумативи, отворени части за играчки и места за телевизор и друга техника, в свежи цветове.
Въпрос № 5:
Позиция 7 - Секция моя дом изр.от 18мм ПДЧ с меламиново покритие и 2 мм кант ABS
Какви са размерите? Бихте ли дали по-подробно описание?
Отговор № 5:
Секция моя дом - (шкаф къща) размери 160х40, H=180
Въпрос № 6:
Позиция 8 - Детска секция 8 модула изр.от 18мм ПДЧ с меламиново покритие и 2 мм кант ABS
Какви са размерите? Бихте ли дали по-подробно описание?
Отговор № 6:
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Детска секция от 8 модула с размери 323х40 Н=180, изработена в свежи цветове.
Въпрос № 7:
Позиция 11 - Горен бял кухненски шкаф изр.от 18мм ПДЧ с меламиново покритие и 2 мм кант
ABS ГБ 100
Какви са размерите? Бихте ли дали по-подробно описание?
Отговор № 7:
Горен бял кухненски шкаф, размери 100/30/54
Въпрос № 8:
Позиция 12 - Долен бял кухненски шкаф ДБ 100 изр.от 18мм ПДЧ с меламиново покритие и 2
мм кант ABS и термоустойчив плот
Какви са размерите? Бихте ли дали по-подробно описание?
Отговор № 8:
Долен бял кухненски шкаф, размери 100/60/85, с работен плот, рафт и цокъл
Въпрос № 9:
Позиция 32 - Параван с четири панела
Какви са размерите? Бихте ли дали по-подробно описание?
Отговор № 9:
Покрит с плат параван, състоящ се от четири панела, изработен в свежи цветове.
Размери: 4х2 м.
Въпрос № 10:
Позиция 33 - Театър къщичка изр.от 18мм ПДЧ с меламиново покритие и 2 мм кант ABS
Какви са размерите? Бихте ли дали по-подробно описание?
Отговор № 10:
Размерите на Театър къщичката са: 83 х 143 см. Изработен във формата на къщичка, с отвор за
игра на куклен театър.
Въпрос № 11:
Позиция 53 - Комплект вратички за стелаж изр.от 18мм ПДЧ с меламиново покритие и 2 мм
кант ABS
Какви са размерите?
Отговор № 11:
Размери 720/350/1590 мм.
Въпрос № 12:
Позиция 55 - Обзавеждане за лекарски кабинет за детска градина изр.от 18мм ПДЧ с
меламиново покритие и 2 мм кант ABS
Какви са размерите? Какви мебели включва?
Отговор № 12:
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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.
Забележка: С оглед на обстоятелството, че размерите на предвидените за доставка
отделни единици обзавеждане и оборудване са определени в точни стойности, за да
избегне въвеждането на условия или изисквания, които дават предимство или
необосновано ограничават участието на лица в обществената поръчка, възложителят
допуска толеранс до 7 % разлика спрямо предварително определените размери на
отделните единици обзавеждане и оборудване, посочени в настоящите разяснения и
Техническите спецификации, представляващи Книга І от документацията.

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

