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РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА 
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Избор на изпълнител за 
изпълнение на инженеринг на проект „Изграждане на кризисен център за лица”.

Въпрос 1 Да поясните и дефинирате по възможност обхвата на заданието за проектиране 
и изпълнение, в частта оборудване и обзавеждане на сградите (стр. 14 от 
документацията), а именно „Във всяка сграда са предвидени всички помещения, зони и 
околни пространства със съответното оборудване и обзавеждане, необходими за 
пълноценното функциониране на обекта и за създаване на удобна, уютна и естетична 
среда за неговите ползватели.“ Следва ли да се разбира, че сградите трябва да бъдат 
предадени обзаведени. Ако да -  моля да предложите примерен списък на необходимото 
оборудване и обзавеждане.

Цитираният текст относно обзавеждането в Техническите спецификации има за цел да 
запознае по-подробно участниците в процедурата с цялостният замисъл на реализацията на 
целите на проекта. Възложителят е предвидил доставка на обзавеждане и оборудване, за която 
ще бъде публикувана отделна процедура. В предмета на настоящата поръчка не попада 
доставка на оборудване и обзавеждане и избрания за изпълнител няма да има такива 
задължения.

Видовете мебели и оборудване ще бъдат подробно описани в техническите 
спецификации на обществената поръчката за тяхната доставка, която ще бъде налична на 
Профила на купувача на Възложителя на по-късен етап и при интерес всеки един от 
участниците може да се запознае със съдържанието й.

Въпрос 2 Да бъде дефинирана степента на завършеност на вътрешните довършителни 
работи (под, стени, таван), както и на околното пространство (растителност и 
съоръжения за отдих).

В техническите спецификации е посочено, че строителството завършва със съставяне на 
Акт образец 15, с него се удостоверява, че строителят е изпълнил точно проекта на сградата. 
Тъй като се предвижда визуализация на визията за проектиране изискана в документацията от 
всеки участник, която обхваща вътрешния и външния изглед на сградите, следва да се 
заключи, че избраният за изпълнител ще предвиди в проекта си подобна визия и ще я 
реализира в етапа на строителството. В този смисъл, след като Възложителят е изискал визия 
за изцяло завършени сгради, това означава, че същите следва да бъдат реализирани до степен 
да са годни за обитание, тоест с всички довършителни работи. Още повече, че в целите на 
поръчката в техническите спецификации, както и в Част 3 - „Разработване на работен проект“, 
Възложителят е посочил, че се цели изграждането на „Кризисен център за лица“, като са 
описани функциите, които следва да изпълнява. От приложното поле е изключена единствено 
доставката на обзавеждане и оборудване, а останалите дейности по изграждането на 
функциониращ Кризисен център са задължение на избрания за изпълнител по настоящата 
поръчка.

С оглед на гореизложеното избраният за изпълнител след да предаде обекта с Акт 
образец 15 на Възложителя изцяло годен за обитание и ползване и готов за доставка и 
разполагане на мебелировка и оборудване. Тъй като в проекта следва да има обособена част
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паркоустройство и озеленяване, избраният за изпълнител следва при предаване на обекта да е 
изпълнил проекта изцяло и в тази му част.

На основание чл.ЗЗ ал.4 от Закона за обществените поръчки разясненията се предоставят 
чрез публикуване на профила на купувача.
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