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Изх. № РД – 1396/05/04/2012г.

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 ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с постъпили запитвания свързани с техническите задания към
документацията за участие в процедурата и на основание чл.29 от ЗОП, Ви изпращаме
следното разяснение:
Въпрос 1:
Относно т.І.6 и т.ІІІ / преден струйник за миене / и изискването за „ предна плоча по
DIN 70060-А” , бихте ли предоставили повече информация за исканият сандарт и
пълното му наименование? Освен това, бихте ли потвърдили дали под сандарт DIN
70060-A, не се разбира DIN 76060-A? Допуска ли се еквивалент на посоченият
сандарт?
Отговор 1: Плоча по DIN 70060-A не може да бъде заменена с плоча DIN 76060-A.
Допуска се еквивалент в рамките на стандарт по DIN размер 5. А ако даден стандарт
има друго име, но напълно съответства по DIN 70060-A или напълно го припокрива,
следва с документ за съответствие издадено от лице или организация имащи право да
издават такъв документ, се докаже писмено, че този стандарт е еквивалент на DIN
70060-A.
Въпрос 2.
Относно т.І.6 – „Зимни гуми на всички колела”, при исканият от вас клас автомобил
няма разграничение за зимни и летни гуми. След като камионите от този клас са с
универсални/ всесезонни гуми, бихте ли пояснили какво трябва да се разбира под
„ Зимни гуми на всички колела” ?
Отговор 2: Гумите следва да са универсални/всесезонни за преден и деференциален
мост.
Въпрос 3
Относно т.ΙΙ - „Надстройка-повдигателен кран или лифт система за обслужване на
цистерната”, бихте ли дали допълнителни разяснения за това какво е имал предвид
Възложителя и какво трябва да се постигне с тази система?

Отговор 3: Краново или лифт усртойство което при необходимост има възможност да
разтовари и натовари цистерната за вода в празно състояние.
Въпрос 4
Относно т.ІІІ „Цистерна за вода за смонатоварване на автомобила” и изискването
за „ маркуч С52, разположени от лявата и дясната страна на цистерната:
минимум 20м. маркучи със стуйници” и „маркуч 1”, разположен на макара в задната
част на цистерната: минимум 20м. Дължина”, бихте ли уточнили следва ли и
маркуча, разположен в задната част на цистерната да бъде със струйник?
Отговор 4: Да. Маркуча в задната част да бъде със струйник.
Въпрос 5
Относно т. ІІІ „Цистерна за вода за самонатоварване на автомобила” и изискването
за дебелина на резевоара минимум 4мм, изработен от стомана обработена
антикорозионно бихте ли допуснали предложение с еквивалентни материали на
цистерната ( Подсилено фибростъкло), която притежава необходимата якост и
дълговечност на материала?
Отговор 5: Не. Изискването е за метал.

Възложител
Петър Илиев Дулев
Кмет на Община Белене

електронен подпис

Петър
Илиев
Дулев

Digitally signed by Петър Илиев
Дулев
DN: c=BG, title=kmet,
postalCode=5930, st=Pleven,
2.5.4.3.100.1.3=UNLIMITED,
2.5.4.10.100.1.1=000413579,
cn=Петър Илиев Дулев,
o=Municipality of Belene,
dc=qsign-company-ca,
email=obshtinabl@gmail.com,
1.2.840.113549.1.9.8=Belene,ul.
Bulgaria 35, 2.5.4.10.100.1.3=UKAZ
2294 / SG,26.12.1978,101,
2.5.4.3.100.1.4=ukaz 2294 dv 101 ot
26 12 1978
Date: 2012.04.05 10:53:30 +03'00'

2

