
 
ДО  
УЧАСТНИЦИ  
В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 
ОТНОСНО: Oтправено запитване от заинтересовано лице, в процедура за възлагане на 
обществена поръчка, открита с Решение № Д-116 от 15.08.2013 г. на Изпълнителния 
директор на МБАЛНП “Свети Наум” ЕАД, гр. София, с предмет: „Извършване на СМР на 
административна сграда в МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София” 

 
       УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 
         Във връзка с отправено запитване от заинтересеовано лице в горецитираната 
обществена поръчка, на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, в 
законоустановения срок, представям на вниманието Ви отговор на поставения въпрос: 
 
Въпрос: „В приложение № 1 към ценово предложение – КСС, етап IV, ОВ и ВиК 
инсталации,  
III. Отоплителни тела е изписано: 
 
1. Алуминиеви радиатори с височина h=500мм и ширина 80мм 

тип “GLOBUL” – Италия, комплект с тапи и щепсели 
бр. 1 

9. Алуминиеви радиатори с височина h=700мм и ширина 80мм 
тип “GLOBUL” – Италия, комплект с тапи и щепсели 

бр. 1 

10. Алуминиеви радиатори с височина h=1400мм и ширина 80мм 
тип “GLOBUL” – Италия, комплект с тапи и щепсели 

бр. 1 

 
Моля, да уточните броя на глидерите на алуминиевите радиатори.” 
 
Отговор: Съгласно т. 1.8. от документацията на обществената поръчка, Възложителят 
предоставя възможност на всеки участник да се запознае с проектната документация на 
административната сграда и да извърши оглед на обекта. Запознаването с проектната 
документация и огледа на обекта могат да се извършват всеки работен ден от 14:00 до 
15:00 часа, до крайния срок за закупуване на документация, след предварителна заявка, 
направена по телефон в деня предхождащ, определения ден за оглед. Лице и телефон за 
контакти: Веселин Еленков - Организатор техническо обслужване и поддръжка, тел. 02/ 
9702111. 
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