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Изх. No ……………./………….2013 г.
ДО
УЧАСТНИЦИ
В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОТНОСНО: Oтправени запитвания от лице, закупило документация в процедура за
възлагане на обществена поръчка, открита с Решение No Д-60 от 30.04.2013 г. на
Изпълнителния директор на МБАЛНП “Свети Наум” ЕАД, гр. София с предмет:
„Ремонт на административна сграда”.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Във връзка с отправени запитвания от лице закупило документация в
горецитираната обществена поръчка, представям на вниманието Ви отговори на
поставените въпроси:
Въпрос 1: „Във връзка с обособените пет позиции в предмета на поръчката, които са
взаимно свързани като технология, последователност на работа, създаване на фронт,
опазване на завършени СМР и съответно гаранции за тяхното качество, не е ли редно
изпълнителят да бъде един, който да поеме цялостното изпълнение и отговорността
за обществената поръчка. Моля разяснете на база сложното регламентиране
отношенията между изпълнителите на всяка позиция по отделно, не е ли допусната
грешка в обявлението с обособяването на пет отделни позиции в поръчката“
Отговор 1: В обявлението и документация на обществената поръчка не е допусната
грешка. Видно от т. II.1.8. от обявлението, в обществената поръчка са налице
обособени позиции, като участниците могат да подават оферти за една или повече
обособени позиции. Възложителят е преценил, че чрез обособяването на отделни
позиции ще се осигури съответната законосъобразност и целесъобразност на
обществената поръчка. От една страна възложителят е спазил основните принципи на
Закона за обществени поръчки, цитирани в чл. 2 от същия и по конкретно,
съблюдаването на честната и лоялна конкуренция, като е предоставил възможност на
широк кръг от заинтересовани лица да участват в обществената поръчка. Всеки
участник следва да прецени индивидуалните си възможности за изпълнение на
конкретна обособена позиция и на базата на представената в документацията
информация да изготви своята оферта за една, няколко или всички обособени позиции.
От друга страна, с разделянето на обособени позиции, възложителят е създал условия
за оптимално разходване на обществените средства, имайки предвид одобрената
методика за оценка на офертите и отчитайки факта, че посредством дадената
възможност за по-голяма конкуренция ще е в състояние да избере изпълнители по
конкретните обособени позиции, чиито оферти са възможно най-благоприятни, както
по отношение на цената, така и по-отношение на техническите показатели.
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Не считаме, че евентуалният избор на различни изпълнители по отделните
обособени позиции ще създаде трудности, както по отношение на изпълнението, така и
по отношение на гаранцията по качеството, доколкото дейностите които ще се
изпълняват за всяка една обособена позиция са подробно и изчерпателно описани в
приложените в документацията количествено-стойностни сметки. Също така,
взаимоотношенията на всеки един индивидуален изпълнител с възложителя се уреждат
с подписването на договор, в който също ясно и точно са описани всички произтичащи
права и задължения на страните.
Въпрос 2: „Във връзка с оферирането по Позиция V – Осветителна инсталация и
захранване – Позиция No 1 – Доставка и монтаж на ново табло РТ комплект по
схема и Позиция No 2 – Също табло Т1 по схема, има ли възможност за предоставяне
на схема на таблата или по-подробна информация”
Отговор 2: Възложителят предоставя възможност на всяко заинтересовано лице,
закупило документация в обществената поръчка, да направи оглед на обектите на
строителство и съответно да се запознае на място с наличната материална база. Всяко
заинтересовано лице, закупило документация за участие в обществената поръчка може
да извърши оглед на обектите, всеки работен ден от 13:00 ч. до 14:30 ч. с направена
предварителна уговорка, в деня предхождащ деня на огледа, на предоставената в т. I.1.
от обявлението информация за контакти. Крайният срок за извършване на огледа е
крайният срок за закупуване на документация, указан в обявлението на обществената
поръчка - 03.06.2013 г.. Извършването на оглед не е задължително условие и
възложителят не изисква от участниците да представят в офертите си каквито и да е
документи или информация в тази връзка.
Въпрос 3: „В Позиция III – Отоплителни тела, позиция No 1-10, моля да уточните
броя на глидерите във всеки радиатор.”
Отговор 3: Възложителят предоставя възможност на всяко заинтересовано лице,
закупило документация в обществената поръчка, да направи оглед на обектите на
строителство и съответно да се запознае на място с наличната материална база и
документация. Всяко заинтересовано лице, закупило документация за участие в
обществената поръчка може да извърши оглед на обектите, всеки работен ден от 13:00
ч. до 14:30 ч. с направена предварителна уговорка, в деня предхождащ деня на огледа,
на предоставената в т. I.1. от обявлението информация за контакти. Крайният срок за
извършване на огледа е крайният срок за закупуване на документация, указан в
обявлението на обществената поръчка - 03.06.2013 г. Извършването на оглед не е
задължително условие и възложителят не изисква от участниците да представят в
офертите си каквито и да е документи или информация в тази връзка.
………………………………….
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