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ул. “Бизнес парк” №1, сграда 2А, ж. к. Младост ІV, град София 1766 

ОТДЕЛ “СНАБДЯВАНЕ” 

До: 
Фирма: 

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез 
публично състезание с номер  ТТ001630 и предмет 

„Доставка на технологично оборудване за хлораторни 

станции“ 

Дата: 19.7.2017 г. 

  

От: 
Факс: 

Телефон: 

Общо страници:2  

С. Поборников 
81 22 588/589 

81 22 456 

 

Относно: отговор на поставен въпрос. 

Уважаеми Господа, 

Във връзка с документацията и подготовката на офертата за участие в горната процедура за възлагане на 
обществена поръчка чрез публично състезание получихме следното запитване за допълнителни разяснения и уточнения по 
позициите от ценовата таблица: 

Въпрос № 1: Може ли да приемем Вашият повтарящ се номер на позиция 7 като 7.1. ? 

Отговор на въпрос № 1: не е проблем да се номерира с 7.1. 

Въпрос № 2: За Ваши позиции 5 до 10 вкл., моля да ни предоставите скица/ чертеж, от който да става ясно мястото 
на монтаж и типа присъединяване на желаните от Вас вентили за комплектация на колекторите. 

Отговор на въпрос № 2: Не е необходимо да представяме чертеж, просто трябва да се оферират събирателните 
колектори както са обявени в документацията , като в офертата се дава цена само за колекторите без спирателните 
кранове. 

Въпрос № 3: Ваша поз. 11 и 12 - Вход от ЛЯВО или вход от ДЯСНО? 

Отговор на въпрос № 3: Няма значение от коя страна е входа.  
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Въпрос № 4: Ваша поз. 20 и 21 - Кои елементи желеаете да са включени в комплекта (освен манометъра и 
ротъметъра)? 

 Вакуум-регулатор; 

 Регулатор на обратното налягане; 

 Автоматичен регулиращ вентил. 

Отговор на въпрос № 4: Окомплектовани с Вакуум-регулатор и  Регулатор на обратното налягане. 

Въпрос № 5: Ваша поз. 22 - С един или два сферични вентила? 

Отговор на въпрос № 5: С два сферични вентила. 

Въпрос № 6: Ваша поз. 23 - С един или два сферични вентила? 

Отговор на въпрос № 6: С два сферични вентила. 

Въпрос № 7: Ваша поз. 23 - С вакуумметър или манометър? 

Отговор на въпрос № 7: С манометър. 

Въпрос № 8: Ваши поз. 30, 31 и 32 - Възможно ли е да са с присъединяване различно от посоченото? 

Отговор на въпрос № 8: Възможво е и тръбно присъединяване. 

 

 С уважение, 
Сергей Поборников 
Старши специалист “Снабдяване” 


