Разяснения по обособена позиция 2
Във връзка с обявената процедура по горепосоченият проект постъпи иск за разяснения по
обособена позиция 2 – Камера за струйна обработка на повърхнини. След въпросите може да
намерите нашите отговори.
1 Размери не по-малки от ширина = 4.00 м х височина = 4.00 м х дължина = 8.00 м. – това
вътрешни/работни размери ли са или габаритни за камерата? Камерата ще е разположена
навън или в друго производствено помещение?
- вътрешни/работни размери, камерата ще е разположена навън
2 Наличие на пневматична система за изсмукване на третиращия материал, покриваща не
по-малко от 75 % от пода; Какво се разбира под пневматична система – вакуумна система за
изсмукване на абразива, с възможност за достъп до 75% от площта, пневмо-задвижвана
скраперна или друга система за механично събиране или друго?
– Под пневматична система се разбира вакуумна система за изсмукване на абразива, с
възможност за достъп до не по-малко от 75% от площта на пода
3 Наличие на пневматична система за изсмукване на третиращия материал с височина не
повече от 400 мм от базата на камерата. – какво означава височина на системата от база на
камерата – че е някакво вакуумно устройство, което е вътре или извън камерата и е високо до
400мм? Моля, дефинирайте не е ясно.
- вакуумната система за изсмукване на абразива трябва да има канали (улеи), които поемат
абразива под пода на камерата. Височината на улеите заедно с решетките трябва да не е повисока от 400 мм.
4 Наличие на въздуховоди с диаметър не по-малко от 150 мм за транспорт на третиращия
материал - това въздуховоди към филтърната иситема ли са или някакви тръбопроводи за
пренос на бластиращия абразив към вакуумната система за сепариране?
- това са тръбопроводи за пренос на бластиращия абразив към вакуумната система за
сепариране
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5. Наличие на покривни решетки върху пневматичните канали на камерата – моля,
дефинирайте колко канала има камерата и с какви размери са те, за да е изпълнено условието
за покриваемост най-малко 75% от пода?
- Пода да има площ 8х4 м. Не по-малко от 75% от пода трябва да са покрити от канали.
Самото разпределението на каналите е според изпълнителя.

6. Наличие на релсов път и количка; - моля, посочете товаромносимост на количката.
- Товаромносимост на количката 2000 кг
7. Наличие на телфер с релса под тавана на камерата с цел товарене на релсовата количка моля, посочете дали релсата е успоредна на късата или дългата страна на камерата и с каква
дължина трябва да е тя?
- Релсата е успоредна с дългата страна на камерата, с дължина 8м (2м от вън = пред вратата и
6м в камерата)
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