
Във връзка с постъпили искания за разяснения по документацията за 

обществена поръчка с предмет - „Проектиране или инженеринг за нуждите 

на военни формирования от състава на СКС”, Ви информираме за 

следното: 

 

1. Заданието за инвестиционно проектиране е на обект „Сигнално – 

охранителни и пожароизвестителни инсталации от взривообезопасен 

тип в 9 бр. военни формирования от състава на бригада „Логистика”, 

а предмета на поръчката е „Проектиране на интегрирана система за 

физическа сигурност” в която са включени всички цитирани в 

техническото задание системи. 

 

2. На Въпроси изискващи предоставяне на допълнителна 

информация (чертежи на съществуващи сгради; проекти на топлопреносни 

мрежи; кадастър с нанесени подземни комуникации и други от подобен 

характер) относно обособените позиции включени в обществената 

поръчка, даваме следният отговор:  

На кандидатите за изпълнение на обществената поръчка не може 

да се предостави допълнителна информация извън публикуваната в 

тръжната документация. 

 

3. На Въпроси: „Какво проектиране се изисква по части 

водоснабдяване (вътрешно или външно), Отопление и вентилация и 

Геодезия, съгласно Заданието за инвестиционно проектиране по обособена 

позиция 1 от поръчката?” и „При участие само по Позиция 6 „Изготвяне на 

инвестиционни проекти за обект „Сигнално-охранителни и 

пожароизвестителни инсталации от взривообезопасен тип в 9 броя в.ф. от 

състава на бригада „Логистика” приема ли се в Приложение № 9 да се 

посочат проектантите с пълна проектантска правоспособност само по част: 

Електрическа, които имат право да изготвят и части от проекта 

”противопожарна безопасност” и „безопасност и здраве на труда” тъй като 

по Позиция 6 при изготвянето на проектите не се налага проектиране по 

части: Архитектура, строителни конструкции, ВиК, О и В, Геодезия ?”, 

даваме следното пояснение: 

Заложеното изискване в документацията е в случай, че участник 

кандидатства за повече от една позиция. Тогава той следва да подаде 

само един комплект с изискващите се в „Плик 1” документи. Тъй като 

различните позиции изискват различни по вид проектни дейности 

затова са изброени всички части, по всички позиции, по които ще се 

наложи проектиране. 

Няма да се счита за грешка ако при кандидатстване за 

конкретна позиция се покажат документи само за проектанти по 

необходимите за позицията части. 


