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Във връзка с отправени въпроси, относно открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка за ремонти във военни формирования от състава на Съвместното командване на 

силите, одобрена с Решение № 120-6241 от 07.08.2013 г. даваме следното разяснение: 

1. Огледът на обектите е възможен и се извърши през работните дни на седмицата: 

1.1. Във  военно формирование 22980 – София от 9.00 ч. до 16.00 ч. на адрес: гр. София, 

Горна баня, кв. Княжево ул. „Буря” № 26 и телефони за контакти и заявки за оглед на 

обектите: 02 92 28 300 подполковник Златко Марков; 02 92 28 305 майор Цветан Георгиев и 

02 92 28 304 майор Николай Радославов. 

1.2. Във военно формирование 28860 – Горна Малина от 08.30 ч. до 16.00 ч. на адрес: с. 

Горна Малина, обл. Софийска и телефони за контакти и заявки за оглед на обектите 

подполковник Христослав Христов – служебен тел. 02 92 29 803 и GSM 0889 077 480. 

2. Относно разясненията по количествените сметки по обособените позиции посочени в 

т.1; 2 и 3 в писмото за сградите, които са предмет на обществената поръчка (6 бр. гаражи, 

склад АБТИ и АТТ и склад за АВ във войскови район 1036 – Горна баня) липсва проектна 

или друга техническа документация, поради което детайлите на отделните видове 

строителни и монтажни работи и други специфични въпроси следва да бъдат уточнени 

след оглед на място. За количествената сметка по обособената позиция посочени в т.4 от 

писмото, Ви информирам 

 - дебелината на старата хидроизолация е 10 мм , на места е силно разрушена;  

- в позиция 4 „Подвиване на стрехи” - има се в предвид захващане на ламарина към 

изолацията в краищата на стряхата в задния край на гаражите и захващане на улучно-тръбна 

система за отвеждане на дъждовната вода от основата на гаража; 

- за позиция 5 - се има в предвид обшивка на трегера над вратите и страничните бордове 

на гаража скоито са по-високи от основната част на гаража с приблизителна ширина на 

трегера  15 см.  

3. На въпроса: Може ли когато в документацията за участие се дава банкова гаранция за 

участие, издадена от българска банка в полза на Съвместното командване на силите, тя да 

бъде обща, като сумата й е сбор от гаранциите по отделните обособени позиции? 

Отговор:  Банковата гаранция за участие, издадена от българска банка в полза на 

Съвместното командване на силите, не трябва да бъде обща. За всяка отделна обособена 

позиция участникът следва да представи банкова гаранция за участие съгласно изискванията 

на Възложителя. 


