
 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ИНФРАСТРУКТУРА НА ОТБРАНАТА“ 

София 1092, ул. ”Дякон Игнатий” № 3, тел.: 02 92 20 703, факс: 02 92 20 704 
 

 

Относно: Постъпили на 29.04.2015 г. искания за разяснение по обществена поръчка за Извършване на 

проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително–монтажни и ремонтни работи, необходими за изграждането 

на Щабен елемент за интегриране сили на НАТО (NATO Force Integration Unit – NFIU) по Програмата на НАТО за 

инвестиции в сигурността (NSIP)  
 

 

№ ИСКАНЕ ЗА РАЗЯСНЕНИЕ  
 

ОТГОВОР 
 

1.   Ще бъде ли предоставена актуална скица на имота и 

геодезическо заснемане на местоположението на паркинга в 

границите на имота, където следва да се обособят 10 паркоместа 

за служители на центъра на НАТО?   

  Възложителят не предвижда предоставяне на 

скица на имота. 

  Ще бъде предоставено геодезическо заснемане в 

цифров и графичен вид на етап проектиране. 

Паркинга ще бъде обособен с информационни 

табели. 

 
2.   Ще бъде ли предоставена актуална скица на имота и 

геодезическо заснемане на имота за открит паркинг, в който 

следва да се обособят 40 паркоместа за служители на центъра на 

НАТО? 

  Не се предвижда предоставяне на скица на имота. 

  Ще бъде предоставено геодезическо заснемане в 

цифров и графичен вид на етап проектиране.  

Паркинга ще бъде обособен с информационни 

табели. 

3.   Възложителя притежава ли валидна виза за проектиране и 

строителство за ремонт и преустройство на засегнатата част от 

сградата? 

 Не се предвижда предоставяне на виза за 

проектиране и строителство. 

4.   Съществува ли и ще бъде ли предоставен план на подземните 

комуникации в частта на открития паркинг /Електро, ВиК и ОВИ/, 

където следва да се обособят 40 нови паркоместа и ще имали 

видеонаблюдение на тези места, контрол на достъп и т.н.? 

  Възложителят не предвижда предоставяне на план 

с подземни комуникации.  
 

  В т. 5.6.2. на Заданието за проектиране са посочени 

точките на достъп, контролирани от Системата за 

контрол на физическия достъп, а в т.т. 5.7.3. и 5.7.4. 



 

са конкретизирани зоните, подлежащи на 

видеонаблюдение и местата на разполагане на 

компонентите на системата за видеонаблюдение. 
 

5.   Какви други проектни части ще бъдат предоставени на 

Изпълнителя във връзка с проектирането и изпълнението на 

обекта? Ако не - тогава следва да бъде извършено цялостно 

заснемане на съществуващите инсталации. 

  За обекта няма да се предоставят проекти. 

Необходимо е да се извърши архитектурно и 

инженерно заснемане в обем достатъчен за 

изготвяне на новия проект.  

 
6.   За сградата има ли издаден технически паспорт? Ако да - 

мерките заложени по енергийна ефективност предмет ли са на 

настоящата поръчка? Кога ще бъде предоставен същия, защото е 

необходим за прецизното офериране. 

  За сградата на МО 2 не е издаван технически 

паспорт. 

 

7.   Извършено ли е конструктивно обследване на сградата и има ли 

мерки предписани в него, които следва да бъдат взети в предвид 

при проектирането и изпълнението на настоящата поръчка?  

  За сградата на МО 2 не е извършвано 

конструктивно обследване. 
 

8.   Обезпечаването на входовете към новата зона в сградата е 

свързано с изграждането на нови стени и врати. Същите 

съобразени ли са с плана за пожарна безопасност и евакуация в 

сградата?  

  В Приложение 2 от Заданието е пропуснато да се 

премахнат съществуващите врати в коридора на 

блок В. След тяхното премахване (демонтаж), така 

обособената нова зона отговаря на изискванията за 

пожарна безопасност и е съобразена с плана за 

пожарна безопасност и евакуация в сградата.  

 
9.   При невъзможност за изпълнение на подмяната на дограма с 5 

камерна PVC, приемливо ли е използването на алуминиева 

дограма с цел запазване на растера на дограмата в сградата?  

  Да се изготви инвестиционният проект съгласно 

предоставеното задание за проектиране. 

10.   Какви са изискванията към обзавеждането - материал на 

изделието, размери?  

  Няма специални изисквания по отношение на 

материала, от който е изработено офис 

обзавеждането. Размерите на офис мебелите да се 

съобразят с размерите на офис помещенията и броя 

на служителите, които ще работят в тях. 
 

11.   Има ли специфични изисквания към цветовото решение на 

новата зона?  

  Няма специфични изисквания по отношение на 

цветовото решение на зоната. 



 

 

12.    Къде следва да се монтира новата дограма - на мястото на 

старата или е възможно нейното изместване?  

  Новата дограма /прозорци/ да бъде монтирана на 

мястото на съществуващата дограма, която 

съгласно заданието за проектиране се предвижда да 

бъде демонтирана. 

 
13.    Допустимо ли е монтирането на дограмата върху 

съществуващата алуминиева рамка на прозорците и последваща 

обработка с хидро- и топло- изолационни материали с цел да не се 

компрометира външната облицовка на сградата и вътрешните 

подпрозоречни плотове и тяхната облицовка?  

 

  Да се изготви инвестиционният проект съгласно 

предоставеното задание за проектиране. 
 
 

14.   Възможно ли е да се променя геометрията на стаите с цел 

изправяне на ъгли, стени и тавани? 

  Да се изготви инвестиционният проект съгласно 

предоставеното задание за проектиране. 
 

15.   Как точно да се извършва ремонт на настилката в коридора и 

нивата със стаите ще се запазват ли? 

  Ремонтът на настилката в коридора включва 

изкърпване и възстановяване на повредени 

участъци, шлайфане и почистване, без да се 

променя нивото на коридора спрямо нивата на офис 

помещенията. 
 

16.   В заданието за проектиране не се споменава смяната на врати а 

ремонтиране на дървени врати, а в условията за участие пише 

“като се сменят дограмата и вратите”, ще се сменят ли вратите? 

  Съществуващите дървени врати на помещенията 

съгласно заданието за проектиране да бъдат 

ремонтирани. Смяна на съществуващите дървени с 

метални врати се предвижда само за изброените в 

заданието помещения. 
 

17.   В техническото предложение “Критерии и методика за 

комплексна оценка на предложенията” – 1.2 Срок за изготвяне и 

представяне на Сметка за оценка на разходите тип ”С” – ще се 

оценява ли с точки за класирането? 

  Срокът за изготвяне и представяне на Сметка за 

оценка на разходите тип ”С” (Type C Cost Estimate, 

TCCE) се представя в т. II.1.2. от Техническото 

предложение (Приложение № 14 към Условията за 

участие), но не участва във формиране на показател  

П1 „Срок за изпълнение“ при определяне на 



 

комплексната оценка за оценяване на 

предложенията. 

 
18.    Каква ще е мощността на активното оборудване (сървъри, 

суичове, телефонна централа, компютри, копирни машини и 

принтери), което ще бъде закупено по отделна поръчка? 

Мощността е необходима за прецизното офериране на дизел 

агрегата. 

  Мощността необходима за активното оборудване 

(сървъри, суичове, компютри, копирни машини, 

принтери и телефонна централа – в заданието не е 

предвидена отделна телефонна централа за NFIU) 

ще бъде не по-малка от 40 кW. 

  За оразмеряване на дизел генератора да се вземат 

предвид и другите консуматори, изискващи 

резервирано захранване, цитирани в заданието. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


