
 
 
 
 

ДО  
УЧАСТНИЦИ  
В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 
 
 

ОТНОСНО: Oтправени запитвания от заинтересовано лице, в процедура за възлагане на 
обществена поръчка, открита с Решение № Д-116 от 15.08.2013 г. на Изпълнителния 
директор на МБАЛНП “Свети Наум” ЕАД, гр. София, с предмет: „Извършване на СМР на 
административна сграда в МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София” 

 
 

       УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 
         Във връзка с отправени запитвания от заинтересеовано лице в горецитираната 
обществена поръчка, на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, в 
законоустановения срок, представям на вниманието Ви отговор на поставените въпроси: 
 
Въпрос: „Установихме съществени различия между Приложение 1 – количествена 
сметка и техническата спецификация за изпълнение на поръчката от документацията: 
           В количествената сметка липсват демонтажни работи в ОВ, ВиК и Ел 
инсталации, изпълнение на циментно – пясъчна торкет мазилка армирана с мрежа ф 4 мм 
и др. видове СМР, които са описани в техническата спецификация; 
          В количествената сметка е предвидена обшивка на външни стени с гипсокартон, а в 
техническата спецификация е с гипсофазер. 
         Съществуват и много други несъответствия. 
         Моля, да потвърдите да се придържаме ли към количествената сметка. 
 
Отговор: Съгласно документацията и обявлението на обществената поръчка, при 
изготвянето на Ценовите си оферти, участниците следва да представят в Плик № 3 
„Предлагана цена”, попълнени: Образец № 22 „Ценово предложение” и Приложение № 1 
към Ценово предложение, представляващо Количествено-стойностна сметка.  
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