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Във връзка с поставени въпроси по пусната покана до заинтересовани лица по проект:  „Модернизиране на 

кухненско оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж“ село Антон, се осъществява с  финансовата 

подкрепа на Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика, съгласно Договор РД04-

95/04.07.2017 Г. даваме следните разяснения: 

Въпрос 1:   

В Техн. спесификация поз 1 е записано "Общ полезен размер на работна площ  900/600 мм"  по-надолу е дублирано 

"Общ полезен размер на работна площ  1200/600 мм". Верен е първия размер ( 3 плочи х 300 = 900 мм). Отпада ли 

второто? 

Отговор на 1 въпрос:  

Допусната е техническа грешка в Общ размер полезен размер на работната площ във втората част на описанието, в 

първата част е описан общ полезен размер на работната площ 900/600 мм, което е вярно.  

Да се чете Общ полезен размер на работната площ 900/600 мм на ред,  тъй като са 6 квадратни електрически плочи. 

Въпрос 2: За същата позиция : Габаритните размери 1200х800х280  задължителни ли са? 

Записано е "Върху база - отворен шкаф" - със базата височината става 850 мм. 

Отговор на 2 въпрос:  

Допусната е техническа грешка в изписване на габаритните размери.  Габаритните размери 1200х800х280 не са 

задължителни. Верните габаритните размери са 1200х800х850, като със базата височината става 850 мм. 

Въпрос 3:  

В Техн. спесификация поз 5 "Аспираторен чадър" няма габаритни размери-моля посочете размери. 

Задължително ли е да бъде " модел А Производител БИС ООД" - моля да отпадне тази характеристика. 

Отговор на 3 въпрос:  

Не е задължително да бъде Модел А Производител БИС ООД", това отпада; Размерите на "Аспираторен чадър" са 

1100/1000/450. 

Въпрос 4:  В Техн. спесификация поз 10 е записано " Правоъгълна тава", размера е посочен като диаметър    

Отговор на 4 въпрос: 

Вида е правоъгълна тава с размери 400/600/20;  

Ф280 отпада, тъй като е записано правоъгълна тава;   

 Въпрос 5:  В Техн. спесификация поз 11" Метален шкаф за посуда" няма размери - моля посочете размери.  Има 

техническа грешка - няма как " Крака от неръждаем профил" да са 400х400 мм - вярното е 40х40 мм. 

Отговор на 5 въпрос: 

Размерите на " Метален шкаф за посуда" да бъдат 1500/700/850. Да се чете " Крака от неръждаем профил"  40х40 

мм. 

С УВАЖЕНИЕ, 

ИНЖ. СТОЯН ГАРЧЕВ ( П ) 

                                                    КМЕТ НА ОБЩИНА АНТОН 

Изготвил: Николина Михова - Младши експерт „Управление проекти 

http://www.antonbg.com/

