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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. 2600-1686 от 15.11.2013г. по отношение на техническата
спецификация
Въпрос: Позиция № 16 „Пердета (без нагъване) и щори" - 85м2 - колко м2 пердета и колко
м2 щори трябва да се доставят. Каква дължина и ширина на пердетата и щорите. Пердетата
плътни или не, а може би и двата вида. Щорите вертикални или хоризонтални трябва да са?
Отговор: Пердета /без нагъване/ - плътни, да се има предвид 71 кв.м., като дължина и
широчина ще бъдат взети при готов прозорец
Щорите - вертикални, да се има предвид 14 кв.м., като дължина и широчина ще бъдат взети
при готов прозорец
Въпрос: Позиция № 67 „Оборудване за инвалидна тоалетна" - комплект - какво включва този
комплект. Става въпрос за стол за тоалетна, комбиниран стол за тоалетна и баня, повдигателна
тоалетна седалка, мобилна химическа тоалетна или нещо друго, но точно какво?
Отговор: Моноблок за инвалиди - 1 брой, подвижна ръкохватка за стена -1 брой,
стационарна ръкохватка за стена 1 брой.
Въпрос: Позиция № 68 „кушетка за обслужване на трудно подвижни лица" - комплект. Какво
включва този комплект. Става въпрос за обикновена кушетка на колела или тип болнично
легло на колева. Какво точно трябва да се достави?
Отговор: Кушетка, изкуствена кожа, секция за глава с възможност за фиксиране на минимум
2 нива. Опция за монтаж на комплект 4 броя колелца за придвижване.
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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.

