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РАЗЯСНЕНИЕ
ОТНОСНО: Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с
предмет: «ДОСТАВКА НА ХИМИЧНИ РЕАГЕНТИ ЗА Х В О И И С А Т З А НУЖДИТЕ
НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД»

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Съгласно чл. 180, ал. 2 от ЗОП и във връзка с постъпило запитване
правим следното разяснение:
•

Въпрос 1: За обособена позиция № 3 - За обособена позиция № 3 с

предмет - Доставка на натриева основа - техническа/база разтвор 47+ 50 %/ е
записано транспортът да бъде с ж.п цистерни. Възможно ли е да извършваме
транспорт на продукта с автоцистерни, годни за превоз на натриева основа?

Отговор: Доставката на Натриева основа е възможно транспортът да се
извършва с автоцистерни при спазване изискванията за превоз на силно
корозионни течности и отговарящи на правилата за транспортиране на
опасни товари.
В техническата спецификация на химичният реагент Натриева основа
в т. 5 (Съхранение и транспорт) са описани и двата начина на
транспортиране: Транспортира се с автоцистерни или жп цистерни при
спазване изискванията за превоз на силно корозионни течности и
отговарящи на правилата за транспортиране на опасни товари.

• Въпрос 2: За обособена позиция № 6 с предмет - Доставка на
Ферихлорид - течен 45 %, технически, в техническата спецификация е
записано „съдържание FeCl3 -

норма min > 40 %”. Същевременно в

заглавието на позицията е отбелязано „Ферихлорид - течен 45 %”. Възможно
ли е да оферираме ферихлорид със съдържание min > 40 %?

Отговор: Доставка

на ферихлорид -

Възможно е офериране на

химичният реагент ферихлорид със съдържание FeCl3 с норма min > 40 % ,но
нормата не трябва да бъде по-малка от 40%.

• Въпрос 3 : За част от химическите продукти не е посочен срок на

годност. Това означава ли, че срокът е по предложение на участника?

Отговор: За химичните реагенти, за които не е посочен срок на годност в
техническата спецификация, участниците предлагат срок на годност, който
да е съобразен със срока на годност на производителя.

• Въпрос 4: Възможно ли е да се участва за част от обособените позиции
по обществената поръчка?

Отговор: В документацията т. I. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА
ПОРЪЧКАТА е описано, че всеки участник в процедурата за възлагане на
обществената поръчка има право да представи само една оферта за една или
повече обособени позиции.
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