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Обществени поръчки
„ТОПЛОФИКАЦИЯ -

СЛИВЕН"ЕАД
Изх.М; /<£Л'.9.&; 20О  г,п.«.ьмо-ошИ  Р А З Я С Н Е Н И Е

ОТНОСНО: Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: «ДОСТАВКА НА МЕСИНГОВИ ТРЪБИ ЗА КОНДЕНЗАТОР” ЗА 

НУЖДИТЕ НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД»

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Съгласно чл. 180, ал. 2 от ЗОП и във връзка с постъпило запитване правим 

следното разяснение:

• Въпрос 1: Посочен е вид на метала „месинг“. Моля да се уточни търсена 

сплав/марка на материала и стандартът за изработка на търсените месингови тръби?

Отговор: По оригинална спецификация на доставчика материалът е месинг 423239.29 

по CSN с химичен състав -  Cu.Zn28.Al.Sn.

Предвид възможна промяна на стандартите за периода от време на първоначална 

доставка се допуска и друг месинг аналог или заместител на показания по горе.

Въпрос 2: Моля да се дефинира общото количество, което ще бъде в обхвата на 

договора.

Отговор: В т. I „Описание предмета на поръчката” е посочено прогнозното 

количество на доставките през срока на действие на договора, а именно: Количествата се 

определят съобразно текущите заявки на Възложителя, регулярно през срока на действие 

на договора и ще зависят от дейността и натовареността на дружеството. 

Приблизителното количество на поръчката е около 4 000 броя.



Въпрос 3: Моля да се дефинира минималното количество за 1 доставка?

Отговор: Приблизителното минимално количество за една доставка ще бъде 

половината от предвидените бройки описани в документацията.

• Въпрос 4: Моля да се уточни видът на опаковката -  „Пакетирани с тегло до 1000 

кг“. Какъв вид опаковка се има предвид -  тръби на връзки, хванати с метални ленти или 

друг вид опаковка?

Отговор: Опаковката трябва да бъде предпазни метални или дървени палети, удобни 

за такелаж и с тегло до ЮООкг. Размерът и материалът на тръбата предполагат лесни 

наранявания. Вида на опаковката трябва да гарантира запазване целостта и геометричната 

форма на тръбите.

• Въпрос 5: Какъв срок на доставка е необходим след подписване на договор?

Отговор: В ОБРАЗЕЦ №  2 „Предложение за изпълнение на поръчката”,

участникът оферира срок за изпълнение на доставките, а именно: 1. Предлагаме срок за

изпълнение на доставките до ......... ( .............................. ) работни дни (срока на изпълнение

на доставката да не е по-голям от 5 (пет) работни дни) след получаване на писмена 

заявка.

• Въпрос 6: При конкретна заявка за доставка, какъв е срокът за изпълнение на 

самата заявка?

Отговор: Срокът за изпълнение на заявката (срокът за производство) да бъде в 

рамките на 3 (три) месеца.

Дата: 23.06.2017год.

С уважение:

/инж. КъНчо


