
О Б Щ И Н А К Р И Ч И М
4220 гр. Кричим, пл. "Обединение" №3,

тел. 03145/22-50, факс 03145/23-51
е-таП: Ьте! 1тспшКй),аЬу.Ьа

Изх. № РД-09-00-34/15.01.2016 год.

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: Запитване във връзка с обявена Публична покана за
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Преустройство на част от
съществуващ действащ кухненски блок за подготовка на храна за «Социален
патронаж» и обособяване на част от него за «Детска млечна кухня» - гр. Кричим".

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В Община Кричим постъпи запитване с вх. № РД-09-00-34/15.01.2016 г. във
връзка с горепосочената Публична покана с уникален код № 9049582 на основание чл.
1016, ал. 6 от ЗОП, Ви отговаряме:

ВЪПРОС: В количествената сметка, в част: "Водопровод и канализация", по
позиция № 11 и № 12 - Доставка и монтаж на кухненска мивка двукоритна и
еднокоритна. Моля да уточните вида на материала от който трябва да са мивките и
върху какво ще се монтират?

ОТГОВОР: Всички кухненски мивки, описани в количествените сметки, като
част от техническия проект, задължително трябва да са от материал „алпака".
Всички кухненски мивки ще се монтират на плотове, предвидени в количествената
сметка по част „Архитектура".

ВЪПРОС: В количествената сметка в част: "Технология", позиция № 3 -
Печка 800/700/900 мм. с 4 бр., котлони и 1 бр. ел. фурна, 18 КЛУ, 380У. Моля уточнете
какви са котлоните /електрически или газови/ и мощността за 1 бр. котлон.

ОТГОВОР: Електрическата печка е с 4 електрически котлона и фурна с обща
мощност на котлоните и фурната 18 к^, 380 V.

ВЪПРОС: В количествената сметка, в част "Технология", позиция № 5 -
Аспирация по позиция 3, 6, и 7 /370/95/. Моля уточнете какво имате в предвид под
аспирация /кухненски чадъри, бокс и т.н./ И ако има бокс каква му е мощността
изразена в кубици.

ОТГОВОР: Аспирацията, описана в позиция 5 от част „Технология" е тип
„чадър" от неръждаема стомана, обхващаща площта над ел. печката, ел. парния казан и
ел. пекарна с 3 бр. фурни, с вентилационен отвор с монтиран осов стенен вентилатор
изведен по фасадната калканна стена.

ВЪПРОС: В количествената сметка в част: "Технология" по позиция № 9 -
Универсална машина 0,3 КЛУ, 220У, 500/500/520 мм. Моля уточнете каква дейност и
функция ще изпълнява универсалната машина.

ОТГОВОР: Универсалната машина, описана в част „Технология" следва да е
кухненски робот, който реже, стържи, меси, разбива, пасира и др.



ВЪПРОС: В съдържание на офертата точка 2.4.3. искате да представим
удостоверение за вписване в Централният професионален регистър на строителя за
изпълнение на строежи пета категория, ведно с талон приложение към
удостоверението, удостоверяващ неговата валидност към датата на подаване на
офертата. Моля да уточните коя група трябва да притежава участникът.

ОТГОВОР: Участниците следва да притежават Удостоверение за вписване в
Централният професионален регистър'на строителя за изпълнение на строежи пета
категория, първа група. .-.-.-•--
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