
 

 

РАЗЯСНЕНИЕ 

 

ОТНОСНО: Документация за участие в процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет  „Сключване на рамково споразумение за 

доставка на акумулаторни батерии, съответстващи на конкретни технически 

спецификации, разделени в 9 обособени позиции“ открита с решение на 

възложителя № 5/23.01.2015 г.  

 

 ВЪПРОС 1:  

Обособена позиция № 1 - „Доставка на акумулаторни батерии, 12V от 44Ah 

до 70Ah – рамково споразумение“,  Позиция 4 -  Моля, да уточните габаритните 

размери на батерия 12V 60Ah - ТС В.01.0799.11, тъй като смятаме, че е 

допусната техническа грешка в размерите. 

  

ОТГОВОР НА ВЪПРОС 1:  

 Габаритите на акумулаторна батерия 12V 60Ah - ТС В.01.0799.11 от 

Oбособена позиция №1„Доставка на акумулаторни батерии, 12V от 44Ah до 70Ah – 

рамково споразумение“  са изписани навсякъде в документацията за обществената 

поръчка, такива каквито са, а именно 242/175/190. 

 

ВЪПРОС 2:  

Обособена позиция № 1 - „Доставка на акумулаторни батерии, 12V от 44Ah 

до 70Ah – рамково споразумение“,  Позиция 5 - Моля, да уточните габаритните 

размери на батерия 12V 60Ah - ТС В.01.1866.14, тъй като смятаме, че е 

допусната техническа грешка в размерите. 

 

ОТГОВОР НА ВЪПРОС 2:  

 Габаритите на акумулаторна батерия 12V 60Ah от Oбособена позиция 

№1„Доставка на акумулаторни батерии, 12V от 44Ah до 70Ah – рамково 

споразумение“ са изписани навсякъде в документацията за обществената поръчка, 



такива каквито са посочени в техническата спецификация ТС В01.1866.14, а 

именно 342/175/175. 

 

ВЪПРОС 3:  

Обособена позиция № 1 - „Доставка на акумулаторни батерии, 12V от 44Ah 

до 70Ah – рамково споразумение“,  Позиция 12 -  Моля, да уточните габаритните 

размери на батерия 12V 70Ah - ТС В.01.1165.12, тъй като смятаме, че е 

допусната техническа грешка в размерите. 

 

ОТГОВОР НА ВЪПРОС 3:  

 Габаритите на акумулаторна батерия 12V 70Ah от Oбособена позиция №1 

„Доставка на акумулаторни батерии, 12V от 44Ah до 70Ah – рамково 

споразумение“ са изписани навсякъде в документацията за обществената поръчка, 

такива каквито са посочени в техническата спецификация ТС В01.1165.12, а 

именно 250/170/190. 

 

ВЪПРОС 4:  

Обособена позиция № 2 - „Доставка на акумулаторни батерии, 12V от 72Ah 

до 88Ah – рамково споразумение“,  Позиция 1 -  Моля, да уточните габаритните 

размери и капацитета на батерия 12V 72Ah - ТС В.01.1867.14, тъй като смятаме, 

че е допусната техническа грешка в размерите. 

 

ОТГОВОР НА ВЪПРОС 4:  

 Габаритите и капацитета на акумулаторна батерия 12V 72Ah от Обособена 

позиция № 2 „Доставка на акумулаторни батерии, 12V от 72Ah до 88Ah – рамково 

споразумение“ са изписани навсякъде в документацията за обществената поръчка, 

такива каквито са посочени в техническата спецификация ТС В01.1867.14, а 

именно 242/175/175 и 72Ah. 

 

ВЪПРОС 5:  

Обособена позиция № 2 - „Доставка на акумулаторни батерии, 12V от 72Ah 

до 80Ah – рамково споразумение“,  Позиция 6 -  Моля, да уточните габаритните 



размери на батерия 12V 80Ah - ТС В.01.1166.12, тъй като смятаме, че е 

допусната техническа грешка. 

 

ОТГОВОР НА ВЪПРОС 5:  

Габаритите на акумулаторна батерия 12V 80Ah от Oбособена позиция №2 

„Доставка на акумулаторни батерии, 12V от 72Ah до 80Ah – рамково 

споразумение“ са изписани навсякъде в документацията за обществената поръчка, 

такива каквито са посочени в техническата спецификация ТС В01.1166.12, а 

именно 250/170/190. 

 

ВЪПРОС 6:  

Обособена позиция № 4 - „Доставка на акумулаторни батерии, 12V от 95Ah 

до 110Ah – рамково споразумение“,  Позиция 2 -  Моля, да уточните точния  

капацитета на батерия 95Ah - ТС В.01.1870.14, тъй като посочения капацитет 

отговаря на батерия с други размери. 

 

ОТГОВОР НА ВЪПРОС 6:  

Капацитета на акумулаторна батерия 12V 95Ah от Обособена позиция №4 

„Доставка на акумулаторни батерии, 12V от 95Ah до 110Ah – рамково 

споразумение“ е такъв какъвто е посочен в техническа спецификация ТС 

В01.1870.14, а именно 95Ah. 

 

ВЪПРОС 7:  

Обособена позиция № 5 - „Доставка на акумулаторни батерии, 12V от 

125Ah до 160Ah – рамково споразумение“,  Позиция 4 -  Моля, да посочите на 

какъв тип автомобил/превозно средство ще се монтира батерия 150Ah - ТС 

В.01.1787.13. 

 

 

 

 

 



 

ОТГОВОР НА ВЪПРОС 7:  

Акумулаторна батерия 12V 150Ah - ТС В01.1787.13 от Обособена позиция 

№5 „Доставка на акумулаторни батерии, 12V от 125Ah до 160Ah – рамково 

споразумение“ е предназначена за и ще се монтира на многофункционален 

екскаватор KOMATSU модел WB93S-5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


