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ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ 

 
ОТНОСНО: Обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.3  от ЗОП с предмет 

„ Доставка и монтаж на роял за зрителна зала на Дом на Енергетика” 
 

 Уважаеми дами и господа, 
 

 Във връзка с постъпили въпроси, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД информира всички потенциални 
изпълнители, че удължава срока за подаване на оферти до 16,00 ч. на 04.12.2019 г. и прави 
уточнения в техническата спецификация по обществена поръчка с предмет „ Доставка и 
монтаж на роял за зрителна зала на Дом на Енергетика ”, публикувана в профила на 
купувача на Интернет - страницата на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД на адрес: www.kznpp.org/ 
Актуално/ Обществени поръчки / Конкурси по оферти / 42438 : 
 
 

1. Въпрос:  
1.1. Съгласно т.1.1.3 от техническата спецификация, възложителят не е уточнил дали желае 

да закупи нов или употребяван роял. Моля да уточните? 
2. Отговор : 
2.1. Технически данни : 
- роял нов 
- 88 клавиша; 
- бърза механика; 
- неръждаеми струни; 
- многопластов пинблок. 
3. Въпрос:  
3.1. В техническата спецификация е посочено наличие на четвърти педал, допуска ли се 

оферта без четвърти педал? 
4. Отговор : 
4.1.  Необходимо е роялът да бъде оборудван с: 
- четвърти Хармоничен педал /по възможност/; 
- столче с механизъм за регулиране на височината; 
- защитно покривало. 
5. Въпрос:  
3.1. Поставянето на горни граници са параметри, които ограничават възможността да се 

предложат инструменти и на други производители? 
6. Отговор : Физически и геометрични характеристики 
6.1. Размери: 
- широчина не по-малко от 150 см. 
- дължина не по-малко от 175 см. 
- височина не по-малко от 95 см. 
 
 



 
Всички потенциални изпълнители на обществени поръчки могат да подават оферти при 

условията, посочени в обявлението за конкретната поръчка. 
 
За допълнителна информация се обръщайте към Управление “Търговско”, г-жа 

Цветелина Йотова на тел. 0973 /7 21 02, или електронен адрес: cyotova@npp.bg. 
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