
До 
Участниците в обществена поръчка с 
предмет „Доставка, монтаж, пускане в 
експлоатация и гаранционно обслужване 
на 75 броя инверторни климатици за 
нуждите на „СБР-НК" ЕАД." 

О Т Н О С Н О : Постъпило запитвание във връзка с публична покана ID 9039543 за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и 
гаранционно обслужване на 75 броя инверторни климатици за нуждите на „СБР-НК" ЕАД" 

У В А Ж А Е М И Д А М И И ГОСПОДА, 

Във връзка с постъпило в лечебното заведение писмено искане, на основание чл.101б, 
ал.6 от ЗОП правя следните разяснения по условията на горепосочената обществена поръчка: 

Въпрос № 1: В Изисквания за изпълнение на поръчката т.9 е дублирана за две различни 
изисквания и отсъства изисквания образец - Списък на представените документи по образец? В 
документацията, публикувана в профила на купувача. В случая всеки участник ли ще състави 
списък или ще бъде представен образец от Възложителя? 

Отговор: Списъкът на представените документи може да бъде представен и в свободна 
форма от участниците. Списъкът трябва да съдържа описание на всички представени 
документи. Желателно е страниците на всеки документ да бъдат номерирани и това да бъде 
посочено в списъка. 

Въпрос № 2: Моля да разясните в Изисквания за изпълнение на поръчката т.5: Списък 
на квалифицирания персонал за изпълнение на поръчката. Участникът следва да 
разполага най-малко със следните специалисти: 4.1. Най-малко двама сервизни инженери 
със стаж по специалността най-малко 10 години. 4.2. Отговорно лице за извършване на 
монтажа и пускането в експлоатация със средно специално или висше техническо 
образование с опит по специалността най-малко 10 години в приложения образец не става 
ясно трябва ли да се приложат документите, описани в таблицата и не е ли ограничаващо 
изискването за 10 г. стаж по специалността? Ще бъде ли отстранен участник ако предложи 
специалисти с по-малък от изисквания стаж? 

Отговор: В изискванията ясно е посочено, че се представя само списък с описание на 
документите, доказващи съответствие с изискванията на възложителя по дадения образец. Не 
се изисква участниците да прилагат документи, доказващи професионална квалификация на 
членовете на екипа, отговорен за изпълнение на поръчката. 

Изискването за стаж на посочените членове на екипа е задължително за всички 
участници. Участници, които не отговарят на това изискване, няма да бъдат допускани до 
оценяване и класиране. Изискването не поставя необосновани ограничения и е Съобразено с 
предмета и обема на поръчката и необходимостта от наличие на опитен и компетентен сервизен 
специалист. 

За „СБР - НК" ЕАД -
Плумелина Мичева - про 


