ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕНСКА
гр.Белене 5930, ул. ”България” № 35, тел. (0658) 3 10 61, факс (0658) 3 10 62
E-mail: obshtinabl@abv.bg

Изх. № РД – 1061/14/03/2012г.

ДО
ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С
ПРЕДМЕТ: „Доставка и монтаж (където е приложимо) на автомобили и оборудване за
нуждите на Община Белене”
ОТНОСНО: РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО
ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Доставка и монтаж (където е приложимо) на автомобили и
оборудване за нуждите на Община Белене”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Във връзка с постъпили запитвания свързани с техническо задание по
обособена позиция №6 „Снегорин” към документацията за участие в процедурата и на
основание чл.29 от ЗОП, Ви изпращаме следното разяснение:
По отношение на спецификацията за трактора:
Въпрос:
1. Може ли типа на двигателя да бъде Механичен Инжекцион вместо Комън
Рейл?
Отговор:
1. Не. Изискването на Възложителя е само за машина с Комън рейл.
Въпрос:
2. Какво се има предвид под Автоматично управление в раздел Хидравлика?
Отговор:
2. Скоростта на ВОМ да не бъде зависима от скоростта на движение на
снегорина.
Въпрос:
3. За какво ще се използва Хидравличния клапан за обратен поток?
Отговор:
3. Клапанът за обратен поток е защитен механизъм на хидравличната система.
При наличие на заместващи механизми не е нужно наличние на хидравличен клапан за
обратен поток.

По отношение на спецификацията на ремаркето:
Въпрос:
4. Какво се има в предвид под тип: Платформа – ремарке за пренос на насипни
товари или такова за превозване на машини?
Отговор:
4. Платформа за насипни товари. Допълнително платформата следва да е с
възможност за монтиране на пясъкоразпръскващото устройство, ако такова се предлага
за монтиране на платформата.
Въпрос:
5. Може ли ремаркето да бъде самосвално – да се повдига за да се изсипва?
Отговор:
5. Да, задължително трябва да е самосвално (саморазтоварващо).
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