Министерство на околната
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Регионална инспекция -Русе
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”
Проект: “Дейности по устойчиво управление на ПР “Сребърна” и Р “Бели Лом”

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
Р А З Я С Н Е Н И Е № 1 ОТ 01.10.2014 г.
ПО ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНА ПОКАНА, ВПИСАНА В РОП С УНИК.№
9034058 С ПРЕДМЕТ:
“Доставка на техническо оборудване, във връзка с изпълнение на проект с наименование “Дейности по
устойчиво управление на поддържан резерват “Сребърна” и резерват “Бели Лом”, одобрен за
финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, процедура №
BG161PO0005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове
и резервати”, по приоритетна ос 3“.
Във връзка с постъпило на 30.09.2014 г. запитване по документацията за участие в публична покана,
обявена в РОП при АОП с уникален № 9034058,
се правят следните разяснения по поставените въпроси:
ВЪПРОС 1: По позиция № 19 от Техническо задание - т.III от проведения разговор става ясно, че
телефонът трябва да е цифров, с функционалност за 2-3 линии и трябва да е съвместим със съществуващата
централа „Ericsson“. В тази връзка, моля Ви да се посочи точния модел на телефонната Ви централа, за да
се намерят съвместими с нея цифрови телефонни апарати?
ОТГОВОР 1:
Моделът на телефонната централа е Ericsson DBC 213 Telephone.
ВЪПРОС 2: По позиция № 18 от Техническо задание - т.III под телефон слушалка, най-вероятно се
подразбира безжичен телефонен апарат, работещ на база на DECT стандарта. Комплектът включва базова
станция и телефонна слушалка. Базовата станция се свързва към централата през аналогова телефонна
линия от едната страна и безжично към телефонната слушалка от друга страна. Ако дефинираното по-горе
е вярно Ви моля да се потвърди, в противен случай да се уточни какво точно сте имали предвид?
ОТГОВОР 2:
Има се предвид безжичен телефонен апарат, работещ на база на DECT стандарта.
ВЪПРОС 3: Какво точно имате предвид относно позиция 14 и 15 от техническо задание – т.I
„безжични слушалки за прослушване на текст с възможност за 5 езика”?
ОТГОВОР 3:
Безжични устройства (аудио гид) за прослушване на предварително записан текст за беседа с туристи
на 5 езика, като в зависимост от конкретния случай ще се избира конкретния език.
ВЪПРОС 4: По позиция 20 от Техническо задание - т.III „чанта за лаптоп“ – какви размери да има
чантата?
ОТГОВОР 4:
Размерите на чантите за лаптоп трябва да съответстват на размерите на самите лаптопи, посочени в
по-горните позиции.
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