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Изх. регистрационен индекс и дата 

по деловодния регистър на УАСГ: 

381/09.02.2017 г. 

                                            ДО 

                   всички заинтересовани лица                                                                  

                                                             : 

                                   

          РАЗЯСНЕНИЕ 

по чл. 180, ал.1 от ЗОП 

 

ОТНОСНО: Постъпило по факс запитване за разяснения по условията на обществена 

поръчка, провеждана чрез публично състезание с предмет: "Доставка на технологично 

оборудване за нуждите на Университета по архитектура, строителство и геодезия, във 

връзка с изпълнението на проект "Oбновяване и модернизация на образователна 

инфраструктура в Университета по архитектура, строителство и геодезия", финансиран от 

Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 г.“, открита с Решение № 22/19.01.2017 

г., публикувана в РОП под № 00859-2017-0001 

    УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 Във връзка с отправено запитване,  № 1810/06.02.2017 г., постъпило в 17:57 ч, на основание 

чл. 180, ал. 1 от ЗОП, Ви предоставяме следното писмено разяснение: 

ВЪПРОС:  

 

ОТГОВОР: Съгласно обявените условия на обществената поръчка и ЗОП: 

 

             Според чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП, доставките на стоки, включват «всички необходими 

предварителни дейности по употребата на стоката, като инсталационни или монтажни 

работи, тестване на машини и съоръжения и други». 
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В съответсвие с обекта на поръчката в обхвата на същата се включва доставката, 

монтажа, инсталирането и тестването на активно и пасивно оборудване за нуждите на 

УАСГ, съгласно Техническа спецификация Приложение № 1, вкл. приложения от 1.1. до 1.8.  

 В условията на обществената поръчка в р-л  II.2.4) от обявлението, т. 4 от 

документацията и в техническата спецификация е указано, че: 

 <> доставката, монтажа и тестването на пасивно оборудване следва да се извърши 

паралелно с изпълнението на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за 

изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията 

на проект "Oбновяване и модернизация на образователна инфраструктура в Университета 

по архитектура, строителство и геодезия" и да бъде съобразено с графика на строително-

монтажните дейности. Според техническите спецификации, доставката и монтажа на 

пасивното оборудване следва да бъде изпълнено съгласно разработена от УАСГ схема, 

отразяваща местоположението и трасетата на същото.  

  <> Доставката, монтажа, инсталирането и изпробването на активното оборудване 

следва да се съобрази с графика на строително-монтажните дейности по договор за 

Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на проект 

"Oбновяване и модернизация на образователна инфраструктура в Университета по 

архитектура. 

С оглед на гореизложеното в предмета на настоящата поръчка се включват и следва 

да се калкулират всички дейности - доставки и съпътстващите ги услуги, свързани с 

монтажа, инсталирането и тестването, които ще се извършват паралелно и съобразно 

графика за изпълнение на обществената поръчка с предмет: Избор на изпълнител за 

изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията 

на проект "Oбновяване и модернизация на образователна инфраструктура в Университета 

по архитектура, строителство и геодезия". 

 

 

гр. София     С уважение, 

09.02.2017 г.     Ректор на УАСГ  (подпис и печат) 

          / проф. д-р инж. Иван Марков / 


