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ДО 
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

ОТНОСНО: Постъпило писмено искане за разяснения по документацията за участие в 
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на 
строително-монтажни работи в стационарната база на „СБР-НК" ЕАД - филиал Велинград" с 
уникален № 00120-2015-0007 в РОП. 

Във връзка с постъпило на 03.07.2015 г. в „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА 
РЕХАБИЛИТАЦИЯ - НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС" ЕАД писмено искане, на основание чл. 
29, ал.2 от ЗОП правя следните разяснения по документацията за участие в горепосочената 
обществена поръчка: 

Въпрос № 1: Моля за допълнителни разяснения и чертежи по следните позиции: 

Поз. 25, 26, 27 — чертежи на металната конструкция 
- Поз. 50 - необходим е детайл на парапета 
- Поз. 64 - чертежи на площите за облицоване с еталбонд 
- Поз. 1, 2, 3 от ел. инсталация - схеми на ел. таблата 

Проект по ОВК 
По-подробно описание на асансьорната уредба 

За да представим описание на технологично обусловена последователност на дейностите, 
детайлно съобразена със спецификите на сградата, както и с дейността на възложителя като 
лечебно заведение и да предвидим конкретни мерки за съобразяване на дейностите по 
договора с режима на работа в сградата и опазване безопасността и спокойствието на 
пациентите, моля да ни предоставите: 
1. Изготвеният проект за строително-монтажните работи и 
2. План на Възложителя за начина, етапите и последователност на предаване на помещенията 
и площите за ремонт. 

Отговор: При извършване на оглед на стационарната база на „СБР-НК" ЕАД - филиал 
Велинград участниците могат на място да се запознаят с необходимите им допълнителни 
разяснения и чертежи, както и да получат всякаква друга информация относно обекта. 
Възложителят ще предаде на изпълнителя всички помещения и площи за ремонт веднага 
след сключването на договора, с изключение на крилото, в което се намират помещенията за 
извършване на физиотерапия. Извършването на СМР в помещенията от това крило следва да 
се съобрази с режима му на работа. 

Въпрос № 2: В решението на Възложителя за откриване на процедурата е отрелязанс} че 
обект на поръчката е „ДОСТАВКИ", а в Обявлението е отбелязано „СТРОИ/1 
вероятно е техническа грешка - моля да посочите кое е вярно. 

Отговор: Обектът на поръчката е „строителство". 
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