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Уважаеми Господа,

Във връзка с постъпилото запитване в ..МБАЛ-Хасково” АД за разяснение по 
документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „Ремонт на
Неврологично отделение при „М БАЛ-Хасково” А Д”, публикувана в АОП с 
уникален номер 9015707 на 21.05.2013 г., Ви изпращаме следните разяснения по 
поставените въпроси.

Въпроси:

1. Документите за липса на задължения към НАП и общината с каква дата да 
бъдат издадени? Може ли представяне на копия на тези документи?

2. Необходимо ли е представяне на самия договор с болнично заведение или е 
достатъчно само списък и референция?

3. Какви документи да се представят за техническия ръководител и за 
отговорника по безопасност и здраве ?

4. По отношение на т.18 ..Участникът се задължава да се съобрази с монтажа 
на инсталацията за медицински газове". Какво трябва, да предостави 
участник за да покрие това изискване?

5. По отношение на т. 14 ,,Описание на мерките за опазване на околната среда, 
които участникът ще приложи при изпълнение на поръчката -план по 
безопастност и здраве". Какво трябва да предостави участник за да покрие 
това изискване?

6. Справката от НАП за минимум 6 човека, която я изисквате в оригинал, може 
ли да бъде справка от НАП за действащите трудови договори с електронен 
подпис?

7. С какъв документ се доказва опит на обект „Медицинска сграда", но като 
подизпълнител на главния изпълнител?

8. Ще приеме ли Възложителя за допустим договор за ремонт на 
хидроизолация на ТЕЛК?

9. По отношение ка т. 16 „Участникът се задължава да изготви и утвърди 
проект за пожароизвесттяване". При задълбочен анализ на СМР-тата в



/

количествената сметка се установи, че липсват дейности по част 
„Пожароизвестязане". Какво трябва да предостави участник за да покрие 
това изискване?

Отговор на въпроси:

1. Документите за липса на задължения към НАП и общината трябва да 
бъдат с дата на издаване не по-късно от шест месеца от максимално 
позволената дата за сключване на договора, а именно 10.07.2013 г.. 
Участници предоставили копие на тези документи, ще бъдат допуснати за 
участие в процедурата.

2. Необходимо е представяне на самите договори с болнични заведения от 
които да е видно предмета на договора и фирмата изпълнител.

3. Необходимо е предоставянето на трудови договори с лицата и документи 
удостоверяващи необходимата квалификация.

4. С подаването на самата оферта участникът се задължава да се съобрази с 
монтажа на инсталацията за медицински газове. Какво трябва, да 
предостави участник за да покрие това изискване.

5. Участникът трябва да предостави писмен ПБЗ (план по безопастност и 
здраве).

6. Списъкът на техническите лица трябва да бъде придружен от приложена и 
заверена справка от НАП в оригинал.

7. Договор между фирмата изпълнител и фирмата подизпълнител от който да 
е видно частта и обема на извършената работа от подизпълнителя.

8. Ще се приеме за допустим договор за ремонт на ТЕЛК. ако е сключен с 
болнично заведение.

9.


