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Изх. №К – 10187#1 от 19.12.2017г.
До
Заинтересованите лица
В обществена поръчка с предмет:
Доставка на оборудване по проект "Основен ремонт и цялостно обновяване на
основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр.
Силистра" по обособени позиции
ОП1 – Черна, бяла и дребна техника
ОП2 – Професионално оборудване
ОТНОСНО: Искане за разяснение по чл.33, ал.1 от ЗОП, Вх. № 10187 от
15.12.2017 г.

Уважаеми г-жи и г-да,
Във връзка с постъпило запитване с Вх. № 10187/15.12.2017 г., на основание чл.
33, ал.2 и 4 от ЗОП, правя следните разяснения:
1. По обособена позиция 1, оборудване за ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", позиция
№ 2 "Готварска електрическа печка с 4 керамични плочи и фурна 75-80 л." молим
за следното разяснение: производителите обявяват в своите технически
параметри полезен обем на фурната, който е по-малък от общия обем на фурната.
Молим да бъде обявен полезният обем и предлагаме той да бъде фиксиран в
интервала 65 -70 л., като се има предвид ниската пределна стойност на
обособената позиция.

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил
и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган на ОПРР 2014-2020
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ОТГОВОР:
В утвърдения проект „Основен ремонт и обновяване на ОУ „Св. Св. Кирил и
Методий”, внедряване на мерки за енергийна ефективност, благоустрояване и
озеленяване на двор, спортни площадки, осветление и достъпна архитектурна
среда”, проектантския екип не е задал изискване за полезен обем на фурна.
Предвид гореизложеното и във връзка с чл. 49 от ЗОП, възложителят не поставя
изискване относно полезен обем на фурната.
В техническото предложение участникът следва да посочи технически
характеристики на предлаганите продукти в съответствие с изискванията,
формулирани от възложителя, като може да допълни и такива, посочени от
производителя и незададени от възложителя.

Д-р Юлиян Найденов
Кмет на Община Силистра
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