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Изх. № 954/29.11.2018 г. 

 

ДО 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА 

ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ВЪЗЛАГАНА  

ПО РЕДА НА ГЛАВА 26 ОТ ЗОП  

с предмет: Избор на изпълнител за изграждането на ПРИСТРОЙКА - ВЪНШЕН АСАНСЬОР 

към съществуваща сграда на СБАГАЛ Проф. д-р Д. Стаматов-Варна ЕООД 

 

 

 

Относно: постъпило запитване за разяснения по документацията за участие в обществената 

поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за изграждането на "ПРИСТРОЙКА - 

ВЪНШЕН АСАНСЬОР към съществуваща сграда на СБАГАЛ Проф. д-р Д. 

Стаматов-Варна ЕООД", оповестена с Обява за събиране на оферти № 38/19.11.2018 

г., информацията за която е публикувана в Регистъра на обществените поръчки, 

поддържан от АОП с реф. (ID) № 9083260 

 

На основание чл. 189 от ЗОП и в предвидения в същата разпоредба срок Управителят на 

СБАГАЛ Проф.д-р Д.Стаматов-Варна ЕООД, в качеството си на Възложител на обществената 

поръчка предостява на вниманието на заинтересованите лица следните разяснения: 

 

Въпрос:  

"В Обявата е посочено, че критерият за възлагане на поръчката е Оптимално съотношение 

качество/цена въз основа на Цена и качествени показатели, като Показателите за оценка са: 

Показател 1 – Цена за изпълнение на поръчката с тежест: 60 т. и Показател 2 – Качество с 

подпоказатели: Подпоказател 1: Гаранционен срок за асансьорната уредба с тежест 20 т. и 

Подпоказател 2: Минимална изисквана мощност за работа на асансьорната уредба с тежест 20 

т. 
Доколкото в Образец № 9 -Техническо предложение липсва изрично посочено място, където 

следва да бъде попълнена стойността на "Минималната изисквана мощност за работа на 

асансьорната уредба", желаем да получим разяснение в коя част от офертата следва да бъде 

посочена стойността на този подпоказател по отношение на предлаганата за монтаж асансьорна 

уредба." 

 

Отговор:  

Стойността на "Минималната изисквана мощност за работа на асансьорната уредба", на 

асансьорната уредба, предлагана за доставка и монтаж от участниците, следва да бъде посочена в 

Техническото предложение - Образец № 9 от документацията към поръчката, в Раздел І 

"Организация за изпълнение на поръчката" 

 

 

Проф.д-р Емил Ковачев: ........................................................ 

Управител на СБАГАЛ Проф.д-р Д.Стаматов Варна ЕООД  

 

 
Информацията, съставляваща лични данни в настоящия документ е заличена на основание чл. 2 ал. 2 

от ЗЗЛД във връзка с чл. 42 ал. 5 от ЗОП 


