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РАЗЯСНЕНИЕ 

ОТНОСНО: ПОСТЪПИЛИ запитвания към У М Б А Л „Царица Йоанна - И С У Л " Е А Д чрез 
писма с Наш Вх. № 1381/18.09.2014г. и Вх. № 1397/23.09.2014г. за разяснения по 
документацията за участие в процедура с предмет „Основен ремонт на Клиника по 
лъчелечение на У М Б А Л „Царица Й о а н н а - И С У Л " Е А Д " , Ви информираме следното: 

Въпрос №1: Възложителят ще приеме ли като задоволително удостоверение от банка за 
наличието на свободни средства по договор за кредитна линия- овърдрафт? 

Отговор №1: Възложителя ще приеме удостоверение от банка за наличието на свободни 
средства по договор за кредитна линия като доказателство за наличието на финансов ресурс. 

Въпрос №2: Всеки от изискваните 2 договора ли следва да е на стойност не по-малка от 
прогнозната стойност на поръчката, или съвкупността от такива договори? 

Отговор № 2: Както е записано в „Оферта, указание за подготовката й, Раздел 2. Съдържание 
на офертата, т. 11 .Доказателства за технически възможности, минималното изискване е да са 
изпълнени 2 (два) договора с предмет и обем, сходни с предмета и обема на поръчката, 
доказващ опита на участника в изпълнение на сходни дейности, като сходен означава 
договор за ремонт и/или рехабилитация на сгради, на стойност не по-малка от 
прогнозната стойност на настоящата процедура. Следователно, всеки от изискваните два 
договора следва да е на стойност не по-малка от прогнозната стойност на поръчката. 

Въпрос №3:Моля, уточнете дали има специфични изисквания към състава на 
техническите лица? 

Отговор № 3; Състава, нивото на професионална квалификация и опит на техническите и 
изпълнителските лица се определят и посочват от оферента, съобразно разработения 
РПОИС. Специфични изисквания не се изискват. 

Въпрос №4: Моля, уточнете категорията строежи от Първа група. Изискването за 
регистрация в Централния професионален регистър на строителя е представяне на 
документ, доказващ регистрация в строителната камара за изграждане на строежи от 
четвърта категория, буква "б", съгласно чл. 8, ал. 2, т. 4 и чл. 9 от Наредба №1/30.07.2003г. 
за номенклатурата на видовете строежи или отделни видове строителни и монтажни работи, 
посочени в Националната класификация на икономическите дейности, позиция 45 
"Строителство", а минимално изискване е Група 1, категория строежи 5. " 

Отговор № 4: Наредба № 1/30.07.2003г. регламентира номенклатурата на видовете строежи за 
отделните категории в зависимост от тяхната характерстика, сложност и рискове при експлоатацията 
им, посочени в чл 137, ал. 1 от ЗУТ. Разпределението на строежите по чл 137, ал. 1 от ЗУТ по 
групи и категории е разписано в Правилника за реда за вписване и водене на Централния 



професионален регистър на строителя, чл. 5, ал. 6. Както е видно, строежите от 
общественообслужващото строителство и прилежащата му инфраструктура са част от 
първа група. Спецификата и обема на предвидените СРР в Клиника по лъчелечение попадат 
в обхвата на пета категория строежи, затова и минималното изискване на възложителя е 
такова. 

Въпрос № 5: Има ли проект за лъчезащита, за който се споменава в количествената 
сметка и ако да, то може ли да го получим? Дебелина на оловния лист за вратата от поз. 70? 
Дебелина и минимален оловен еквивалент на оловното стъкло за същата позиция? 

Отговор № 5: Проект за „Преустройство на помещения за обособяване на на сектор за 
метаболитна йодна терапия" , част АС, част Конструкция, част Лъчезащита е наличен и са 
на етап съгласуване с НЦРЗ. Копия от РЧ по горните части ще бъдат предоставени на етап 
изпълнение на РСМР. 
По поз.70 предвидено РЬ фолио с d=T.5 mm и стъкло със същия оловен еквивалент d=1.5 
mm. 

Въпрос № 6: Размерите на оберлихта от позиция № 72? Височина, дължина, размери на 
полетата? 

Отговор № 6: Дограмата, предвидена в КСС по поз. 72 е посочена в приложената 
спесификация към РЧ с поз. A3 и А4. 

Въпрос №7 : Бактерицидната лампа от поз. 97 е дадена с мощност 38 W. Дали няма 
грешка, тъй като предлаганите на българския пазар лампи от този тип са с мощности 15 и 30 
W, а и не зная да има производители на светло източници (тръби, пури) с такава мощност -
нито Philips, нито Silvana предлагат такива? 

Отговор №7: Предвидената бактерицидна лампа е с мощност 38W съгласно РЧ част 
„Електро". Допустимо е да се оферира изделие със заместваща изчислителната мощност, 
като в документацията се прилага необходимата техническа документация. 

Въпрос №8: Има известно противоречие при ел. таблата от поз. 126 - в количествената 
сметка пише преработка, а в схемите на ел. таблата само за едното табло пише че е 
съществуващо при това и за него е дадено да бъде с минимални размери - дали не става 
дума за нови ел. табла и подмяна на съществуващо, а не за преработката? 

Отговор № 8: 
• Табло РТЗ е ново, съгласно приложената в документацията Еднолинейна схема, 

фалтово за вграждане в стена и се позиционира на мястото на съществуващото. 
• Табло РТ 1-1 е ново, съгласно приложената в документацията Еднолинейна схема, 

фалтово за вграждане в стена и се позиционира съгласно РЧ част „Електро". 

Въпрос №9: Съдейки по броя на елементите на системата би трябвало да става дума за 
19 бр. единични стаи - наистина ли е така? 

Отговор №9: Предвидената „Сигнално-разговорна система" обслужва 11 бр. стаи и се 
състои от 19 бр. поста. 

Въпрос №10: Към каква централа - конвенционална или за адресируема ще бъдат 
свързани датчиците и другите модули от системата за пожароизвестяване? Модел и тип на 
централата? 

Отговор №10: Предвидената „Пожароизвестителна инсталация" се изгражда с 
адресируеми датчици, сирени и други модули. Същите ще бъдат присъединени към 
съществуваща централа „Kentec Electronics - 4 кръгова. 
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