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Изх. номер 5353/13.02.2019г. 

 

 

 

До (To): 

Всички заинтересовани 

Организация (Сompany): 

 

Факс (Fax): 

- 

Тел. (Phone): 

- 

От (From): 

инж. Ж. Динчев 

Организация (Сompany): 

“ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, с. Ковачево 

Факс (Fax): 

042/662507 

Тел. (Phone): 

042/662910 

Относно (Re): Обществена поръчка с рег. № 19009 

 

 

Уважаеми господа, 

В отговор на постъпило запитване по ОП рег.№ 19009 с предмет „Доставка 

на уплътнителни и топлоизолационни материали“. Предметът на поръчката 

включва следните обособени позиции: 

Първа обособена позиция: Доставка на керамични изолационни материали и 

безазбестов топлоизолационен картон, съгласно спецификация. 

Втора обособена позиция: Доставка на уплътнителни листи и маслоустойчив 

прешпан, съгласно спецификация. 

Трета обособена позиция: Доставка на гумени листи и шнурове, съгласно 

спецификация.  

Четвърта обособена позиция: Доставка на тефлонови уплътнителни материали, 

съгласно спецификация. 

Пета обособена позиция: Доставка на лоена, лоенографитна, графитна набивка и 

силикатни тапи, съгласно спецификация. 

Шеста обособена позиция: Доставка на полиамидни уплътнителни материали, 

съгласно спецификация. 

 

и на основание чл.180, ал.2 от ЗОП, Ви предоставяме следните разяснения: 

 

 

Въпрос:  

В документацията по горецитираната процедура в «Пълно описание на предмета 

на поръчката», Приложение 3 от спецификация за трета обособена позиция 

«Спецификация за гумени листи и шнурове» за подпозиция 41 «Шнур гумен Ф 

30.5 мм» не са посочени (попълнени) мярка и количество. Моля посочете 

стойностите за подпозиция 41. 
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Отговор:  

Мерната единица е м /метър/, количество 2 метра. 

 

Въпрос:  

По позиция 6, Полиамид 50х70 мм, PA12, GF30 по БДС ISO 16396, моля да 

уточните какво представлява изискуемия материал – тръба с външен и вътрешен 

диаметър ли е или профил? 

Отговор:  

Материалът е правоъгълен профил. 

 

Въпрос: 

В приложения към документацията договор, Възложителят няма ангажимент да 

закупи процесните стоки. Може ли да промените договора, като се прибави 

гаранция, че възложителят ще закупи най-малко 80% от стоките предвид на това, 

че са предвидени кратки срокове за доставка /15 дни/ и в този случай възниква 

необходимост изпълнителят да поддържа стоки в огромни количества на склад. 

Отговор:  

Количествата посочени в спецификацията са само за целите на класирането и не 

можем да поемем такъв ангажимент. 

 

 

 

 

 

Изп. директор: .............(п)................. 

     инж. Ж. Динчев 

 

 

 


