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„Софийска вода” АД 
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ул. “Бизнес парк” №1, сграда 2А, ж. к. Младост ІV, град София 1766 

ОТДЕЛ “СНАБДЯВАНЕ” 

До: 

Фирма: 

Процедура за възлагане на 
обществена поръчка чрез събиране 

на оферти с обява с номер  46122-

2438 публикация в АОП 9076790 и 

предмет „Подмяна на електро 

инсталации на обекти на Софийска 
вода АД“ 

Дата: 21.6.2018 г. 

  

От: 

Факс: 

Телефон: 

Общо 
страници:2 

 

С. Поборников 

81 22 588/589 

81 22 456 

 

Относно: отговор на поставен въпрос. 

Уважаеми Господа, 

Във връзка с документацията и подготовката на офертата за участие в горната процедура 

за възлагане на обществена поръчка получихме следното запитване за допълнителни 

разяснения и уточнения:  

Въпрос № 1: Позиция 30 от ценовата таблица е ПРАЗНА. Какво съдържа?  

Въпрос № 2: В раздел "Осветителни тела" има позици, които не са изписани правилно и 
са неясни  

    - поз. 146  Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло 18 W - открит монтаж  

    - поз. 147 Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло 2х18\Л/-открит монтаж  

    - поз. 148 Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло 4х ieW -открит монтаж  

    - поз. 149 Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло 36W-открит монтаж  

    - поз. 150  Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло 2х36\Л/-открит монтаж  
 

Въпрос № 3: Ще се предвижда ли само доставка на материали или е задължително 

доставка и монтаж на същите, така както е дадено.  

Отговор на въпрос 1: Позиция 30 от ценовата таблица е ПРАЗНА. Какво съдържа?  

№ Наименование на видове СМР 

30 Ъгъл за кабелен канал, равнинен 60x 40 мм 

 

Отговор на въпрос 2: В раздел "Осветителни тела" има позици, които не са изписани правилно и 

са неясни  
    - поз. 146  Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло 18 W - открит монтаж  

146 
Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло 18W-открит 

монтаж 

 

     - поз. 147 Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло 2х18\Л/-открит монтаж  

Отговор: 

147 
Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло 2х18W-открит 

монтаж 

 

    - поз. 148 Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло 4х ieW -открит монтаж  

Отговор: 

148 
Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло 4х18W-открит 

монтаж 

 

    - поз. 149 Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло 36W-открит монтаж  

Отговор: 

149 Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло 36W-открит 



 

Стр. 2 / 1 Уточн. – 21/06/18 

 

„Софийска вода” АД 
Телефонен център: 0700 121 21 
Бизнес парк София, Сграда 2А 
www.sofiyskavoda.bg 

монтаж 

 

     - поз. 150  Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло 2х36\Л/-открит монтаж  

Отговор: 

150 
Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло 2х36W-открит 

монтаж 

 

 

Отговор на въпрос 3: По този договор може да има само доставка и монтаж, както е указано 

 

С уважение, 
Сергей Поборников 

Старши специалист “Снабдяване” 


