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РАЗЯСНЕНИЯ
по чл.29 ох ЗОП

В отговор на постъпило запитване с вх. № 13351/10.10.2014г. от участник, закупил
документация и на основание чл. 29, ал. 2 от ЗОП, даваме следните пояснения на поставените
въпроси във връзка с документацията за участие в открита процедура по ЗОП с предмет:
"Денонощна охрана на движимо и недвижимо имущество на обектите на територията на УМБАЛ
"Александровска" ЕАД - ул."Св.Георги Софийски" № 1, „Дом за възрастни хора и дневен център
„Александровска" • гр.Банкя, ул."Ст. Стамболов" № 9 и извършване на услуга "СОД" на
монтирани системи в горните обекти и на обект ДЮПК - кв. Княжево", обявена с Решение №
421/30.09.2014г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Александровска" ЕАД:

Въпрос 1:.Какъв работен режим имат дневните постове - №№ 2А, 3, 5 и 5А, посочени в
Приложение №1 - „Пълно описание на предмета на поръчката и изисквания за нейното
изпълнение". В кои от тях охранителите ще изпълняват охраната само в работни дни и в кои ще
работят ежедневно (всички дни в месеца).
Отговор: Работният режим на постовете съгласно Приложение №1 - „Пълно описание на
предмета на поръчката и изисквания за нейното изпълнение", е както следва:
Пост №2А - по график, през работните дни съвместно с охраната на СБАЛССЗ „Св.Екатерина"
Пост №3 - АСК е отворен през работните дни в седмицата, от което следва, че в събота и неделя
и на националните празници поста не трябва да изпълнява служебните си задължения по охрана
на комплекса.
Пост №5 - ключов пост за територията и паркингите на лечебното заведение и работи седем дни
в седмицата.
Пост №5А - помощен пост, който работи през работните дни.

Въпрос 2; Ще покрие ли изискванията за Удостоверение участник в процедурата, приложил
като доказателство за търговска репутация по т. 11.1 Референция или Препоръка от възложител
на договор, изпълнен през последните три години. Ако участник в процедурата представи като
доказателство по т. 11.1. публичният регистър на АОП „ Информация за сключени договори " ще
покрие ли изискванията на Възложителя.
Отговор: Съгласно чл.51, ал.1 от ЗОП (изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.)
възложителят може да изиска списък на доставките или услугите, които са еднакви или сходни с
предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на
подаване на заявлението или на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите,
заедно с доказателство за извършената доставка и услуга; Доказателството за извършената услуга
се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган,
или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. От
горното следва, че референциите вече не са приложими като доказателство за търговска
репутация. Необходимо е представяне на документ с наименование „Удостоверение", в който да



се цитира изпълнения договор. Ако участникът посочи публичния регистър на АОП, той следва
да посочи уникалния номер на поръчката, където възложителят може да види информацията за
изпълнен договор. Ако там не е публикувана информация за изпълнен договор, възложителят не
може да приеме посочването на регистъра като доказателство за технически възможности на
участника.
Въпрос 3; Отговорникът по охраната включен ли е в заданието по обществената поръчка или е за
сметка на изпълнителя?
Отговор; Отговорникът по охраната не е включен в предмета на поръчката и е за сметка на
изпълнителя.

Поради получило се разминаване при преноса на информация в два документа -
обявлението за обществената поръчка и Приложение № 2 „ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТАТА И
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА Й" в размера на гаранцията за участие в обществената
поръчка, моля считайте за актуално посоченото в обявлението за обществената поръчка, раздел
III. 1.1) Изискуеми депозити и гаранции, „Гаранция за участие в размер на 2 000,00 / две хиляди/
лева" .

Надяваме се, че сме били полезни с направените пояснения.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ,д.м


