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РАЗЯСНЕНИЯ
по чл.29 от ЗОП

В отговор на постъпило запитване с вх. № 13388/15.10.2014г. 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:. Ще бъдат ли признати като доказателство Референции /Препоръки/ за добро
изпълнение за договори, с приложени копия на договори?
Отговор: С предходното разяснение изх. № 3144/14.10.2014г. на същото запитване считаме, че
дадохме достатъчно ясен отговор на поставения въпрос.

Въпрос 2: На какво правно основание за договори за услуги /физическа охрана/ се изискват като
доказателства за изпълнение документи, озаглавени „Удостоверение", както и информация от
публични регистри, се изисква само за изпълнени договори за СТРОИТЕЛСТВО?
Отговор: Моля да не се цитира само текста на чл.51, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП, а да се прочете и текста
на ал.4 от същия член, който гласи:

(4) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) В случаите по ал. 1, т. 1
доказателството за извършената доставка или 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 доставката или услугата.

Считаме, че с това отговорът ни се изчерпва и правното основание е ясно.

Надяваме се, че сме били полезни с направените пояснения.
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