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ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВИ ЛИЦА
В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦНСТРАДНЕВО" ПО ПРОЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦНСТ В ГРАД РАДНЕВО" ПО ДОГОВОР ЗА
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG 161Р0001/1Л-12/2011/009
ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1 ОТ ОП "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"

Постъпило е запитване с вх. 2600-1681 от 14.11.201 Зг. по отношение на техническата спецификация
Въпрос: Позиция № 22 „Подвижни паравани" - от какъв материал трябва да са и с какви размери?
Отговор: Стабилна, масивна конструкция с рамка и непрозрачен плат, трисекционен на колела,
сгъваем, размери 1800/h 1630 mm
Въпрос: Позиция № 24 „Килим детски-дневна" 9 с какъв размер да е килима и дали да е мокетен тип
или друг материал?
Отговор: Размери 200x300 см., мокетен тип, с къси влакна до 2 см.
Въпрос: Позиция № 31 „Прибори за хранене и готвене" 4 комплекта - какво означава, 4 отделни
комплекта с прибори за хранене и 4 отделни комплекта с прибори за готвене и какво точно трябва да
съдържа всеки един комплект?
Отговор: Комплект „Прибори за хранене" - 2бр., включващ по долу изброените вида прибори, всеки
по шест бройки. Общо 30 бр.
Нож основен, дължина 22.8 см.
Вилица основна, дължина 20 см.
Лъжица основна, дължина 20 см.
Лъжица за десерт, дължина 14 см.
Вилица за десерт, дължина 14 см.
- Комплект „Прибори за готвене" -2 бр., включващ
Черпак хромникел 18/10, дължина 23 см.
Черпак за готвене, хромникел 150 мл, дължина 34 см.
Черпак за готвене, хромникел 200 мл., дължина 43 см.
Решетъчна лъжица, хромникел 18/10, дължина 35 см.
Лъжица с дупки за сервиране, хромникел 18/10, дължина 34,5 см.
Решетъчна шпатула за готвене, хромникел, дължина 36 см.
Въпрос: Позиция № 32 „Кухненска посуда" - какво точно трябва да се включи в тази кухненска посуда
- чинии основно, за супа, з десерт или съдове за готвене, тенджери, тави или друго?
Отговор: Тенджери: - с капак за готвене, неръждаема стомана, с двойно дъно с алуминиева сплав с
размери 24/20 см., 8,5 л. - 1 бр.; 28/22 см., 14л. - 1 бр.; 32/31 см., 24.5 л. - 1 бр.;
28/28 см., 17 л. - 1 бр.
Тави: - правоъгълна дълбока от алуминий с 2 подвижни дръжки с размери :- 45/30/9 см. - 2 броя;
Този документ е създаден в рамките на проект „ Изграждане на Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) в град
Раднево",
който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013,
съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от Община Раднево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

- 35/25/6.5 см. - 2 броя
Тигани: - дълбок тиган касерола, с размери 28/17см., с вместимост 10 л.;
- дълбок тиган, неръждаема стомана с размери 20/9см., с вместимост 2.5 л.;
- тиган за пържене с незалепващо покритие 32 см.;
- тиган за пържене с незалепващо покритие 20 см.;
- грил тиган 24x24 см. от висококачествен лят алуминий, подходящ за съдомиална машина
Посудите да са подходящи за газови, електрически, стьклокерамични и индукционни котлони и
плотове.
Въпрос: Позиция № 43 „Стол за маса регулируем" - как точно трябва да изглежда този стол. И мг
предвид офис стол работен или друг?
Отговор: Да се има предвид, че столовете са за маса за хранене, а не офис стол работен
Стол детски, регулируем на височина, пластмаса и метал
Въпрос: Позиция № 56 „Кофа за отпадъци" - каква да е тя, пластмасова, метална с капак и педал i
само с капак колко литра трябва да е?
Отговор: Пластмасова, без капак с вместимост 12 л.
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