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Изх. No ………/….05.2013 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
Прокуриста 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 оферирането по Позиция II – Конструктивна и АС част –
Позиция № 30 – Циментова замазка по подове – 98 м2 и № 31 – Настилка гранитогрес
плочки 46/45 – 183 м2, има разлика в квадратурите, гранитогреса върху каква основа
ще се монтира. Моля за уточнение, ще е нужно ли да се оферира допълнително
замазка по посочените де позиции?“
Отговор 1: Количествата и мерните единици, необходими за изпълнението на
обществената поръчка, по всяка една обособена позиция са точно и ясно описани в
количествените сметки, приложени към документацията на обществената поръчка.
Същите са указани и в образеца на Ценово предложение, приложение към
документацията. Всички участници следва да се съобразят с документацията на
настоящата обществена поръчка и съответно нейните приложения и да изготвят
офертите си по точно зададените параметри.
Не е нужно да се оферира допълнително замазка по посочените позиции.
Въпрос 2: „В Позиция II – Втори етаж, част АС, част Отоплителни тела, Позиция №
13 – Циментова замазка по подове – 11 м2 и № 22 – Настилка гранитогрес плочки
45/45 – 194 м2, има разлика в квадратурите, гранитогреса върху каква основа ще се
монтира. Моля за уточнение, ще е нужно ли да се оферира допълнително замазка по
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посочените две позиции? Как ще се скрие тръбната мрежа ОВ, ако не се оферира
допълнително замазка?”
Отговор 2: Количествата и мерните единици, необходими за изпълнението на
обществената поръчка, по всяка една обособена позиция са точно и ясно описани в
количествените сметки, приложени към документацията на обществената поръчка.
Същите са указани и в образеца на Ценово предложение, приложение към
документацията. Всички участници следва да се съобразят с документацията на
настоящата обществена поръчка и съответно нейните приложения и да изготвят
офертите си по точно зададените параметри.
Не е нужно да се оферира допълнително замазка по посочените позиции.
Въпрос 3: „В Позиция III – Покривни работи – Позиция № 13 – Изкъртване по покрив –
29 м2 и Позиция № 18 – Доставка и монтаж битумни керемиди – 372,60 м2. Моля за
пояснение на количествата, 8 % дъсчена обшивка ли е компроментирана или цялата
конструкция на покрива?”
Отговор 3: Количествата и мерните единици, необходими за изпълнението на
обществената поръчка, по всяка една обособена позиция са точно и ясно описани в
количествените сметки, приложени към документацията на обществената поръчка.
Същите са указани и в образеца на Ценово предложение, приложение към
документацията. Всички участници следва да се съобразят с документацията на
настоящата обществена поръчка и съответно нейните приложения и да изготвят
офертите си по точно зададените параметри.
Възложителят е преценил, че позиция № 13 - Изкърпване на дъсчена обшивка по
покрив е в рамките на 29 м2, а доставката и монтажа на битумни керемиди по покрива,
описани в Позиция № 18 е за 372,60 м2.
* Забележка: В количествено-стойностните сметки, приложения към
документацията на обществената поръчка се касае за „изкърпване”, а не за
„изкъртване”, както е записано във въпроса на закупилото документация лице.
Въпрос 4: „Във връзка с Приложение № 1 – Ценово предложение, моля за уточнение
включени ли са 5 % непредвидени разходи в прогнозната стойност на поръчката?“
Отговор 4: Да.

………………………………….
ИКОНОМИЧЕСКИ ДИРЕКТОР
АЛЕКСАНДЪР СТОИЛОВ
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