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Тази информация може да е поверителна, съобщението е насочено единствено към горепосочения адресант. Ако сте получили  

тази информация по погрешка, моля, свържете се веднага с този офис по телефон или факс. Не споделяйте информацията в това 

съобщение с друго лице и не правете копия. 
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ул. “Бизнес парк” №1, сграда 2А, ж. к. Младост ІV, град София 1766 

ОТДЕЛ “СНАБДЯВАНЕ” 
Участниците по обществена поръчка 

за събиране на оферти с обявас инд. 

номер 49715-сп-3049 АОП № 

9094320 - „Доставка и монтаж на 

стационарни анкерни групи за 

обезопасяване на хора срещу падане, 
съгласно БДС EN 795:2012, тип А или 

еквивалент“ 

Дата: 13.11.2019 г. 

  

Относно : Запитване за разяснение по процедура на събиране на оферти с обявас инд. 

номер 49715-сп-3049 АОП № 9094320 - „Доставка и монтаж на стационарни анкерни 

групи за обезопасяване на хора срещу падане, съгласно БДС EN 795:2012, тип А или 
еквивалент“ 

Уважаеми Господа, 

В отговор на направени запитвания Ви предоставяме нашите разяснения: 

Въпрос № 1: 

Във връзка с изготвяне на техническо предложение, отговарящо на конкретните нужди на 

Възложителя и с оглед на необходимостта монтажът да се извърши в около 30 броя съоръжения 
разположени на територията на концесионната зона на „Софийска вода“ АД, възможно ли е да 

се осигури извършване на оглед на тези съоръжения, за да се определи техническото 

изпълнение спрямо конкретните условия - влага на обекта, температура, наличие на токсичност 

или взривоопасност, конструкционни особености, достъп и др. свързани с безопасността и 

условията за монтаж? 
Отговор на въпрос № 1: 

Във връзка с изготвяне на техническо предложение Ви съобщаваме, че е възможно да се 

осигури извършване на оглед на тези съоръжения както следва: 

o ПСПВ Панчарево – 14.11.2019г. – 10,30 часа ; лице за контакт : Станислава 

Аспарухова GSM : 0887739007; 

o СПСОВ Кубратово – 14.11.2019г. – 13,00 часа ; лице за контакт : Веселин 
Карасинкеров GSM : 0876998632; 

o Външно водоснабдяване – 15.11. 2019г. – 9,00 часа , тръгване от Бизнес парк ; 

лице за контакт : Здравко Огнянов GSM : 0877669828. 

Въпрос № 2: 

Във обявата за обществената поръчка с предмет: Доставка и монтаж на стационарни анкерни 
групи за обезопасяване на хора срещу падане, съгласно БДС EN 795:2012, тип А или еквивалент 

е записано в раздел Друга информация, съдържание на офертата в т. 1, че участникът следва 

да представи „Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя (по образец)“. Може ли Възложителя са 

предостави образец на Предложение за изпълнение на поръчката, тъй като такъв не е 

приложен в документацията Приложение 2, стр. 24? 
Отговор на въпрос № 2: 

Участникът следва да представи „Предложение за изпълнение на поръчката в 

съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя“ в 

свободен текст. 

С уважение, 

Сергей Поборников 
Старши специалист Снабдяване 

Тел.: +359 2 8122456. моб: +359(0)885691545. факс: 

+359 2 8122588; -89 Бизнес парк София/Сграда 
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