МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
“ПРОФ.Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ” АД ГР.ЛОВЕЧ
ЕЗ 5500, ул.”Съйко Съев” 27, 6068/603381, факс: 068/603371
e-mail: mbal lovech@abv.bq. mail@mbal-lovech.com
web page: www.mbal-lovech.com
• ГР. ЛОВЕЧ •

Изх.№

/29.01.2020 год.

до
ВСИЧКИ ЛИЦА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
ОТНОСНО ЗАПИТВАНЕ ПО ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗАКОНА
ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ С ОБЕКТ - СТРОИТЕЛСТВО И ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
СМР НА ОБЕКТ: „РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА ЧАСТ ОТ БЛОК „Е”, НА БЛОК „Ж“ И НА БЛОК „3“
НА СГРАДАТА НА МБАЛ”ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ” АД, ГР. ЛОВЕЧ“ ID НА ОБЯВАТА
В РО П : 9095981
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Във връзка с постъпило запитване на електронна поща, регистрирано с вх.№
12/28.01.2020г. на основание чл.189 от ЗОП, Ви отговаряме следното:
Запитване:
„Уважаема Госпожо директор,
Във връзка с обявена от Вас обществена поръчка с предмет : РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА
ЧАСТ ОТ БЛОК „Е”, НА БЛОК „Ж" И НА БЛОК „3“ НА СГРАДАТА НА МБАЛ"ПРОФ. Д-Р
ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ” АД, се обръщам към вас със следния въпрос:
На позиции № 20 и № 18 от КС е посочено по СМР по „Демонтаж на стара гръмоотводна
инсталация, доставка и монтаж на нови мълниезащитни проводници с PVC покритие, с
включени държачи и скоби за заземяване“. В колона Мярка срещу въпросното СМР стои мерна
единица „бр“.
Въпрос : Как да изготвим анализ на единични цени по УНС, ТНС или СЕК при така зададено
СМР?
Всички останали СМР имат съответното количество. Въпросното СМР се състои от две
отделни дейности :
1. Демонтаж на съществуваща гръмоотводна инсталация;
2. Монтаж на нова гръмоотводна инсталация
За да има коректност, заложените данни следва да включват метражите на старата и
новата гръмоотводни инсталации, т.е. дължините на проводниците в метри.
В случая е зададена мерна единица на цяло съоръжение - 1 бр. гръмоотводна
инсталация.
Моля за вашите разяснения.“
Отговор:
Ремонт на покрив на блок "Е" - частично, ниско тяло над операционен блок - 600 m 2 т.20 - Демонтаж на стара гръмоотводна инсталация, доставка и монтаж на нови мълниезащитни
проводници с PVC покритие, с включени държачи и скоби за заземяване. На площ от 600 m 2 на
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блок "Е" е разположена 1 брой гръмоотводна инсталация - т.20 включва изпълнението на
следните дейности - 1. Демонтаж на стара гръмоотводна инсталация, с изрязване на метално
въже и скоби - 708,00 метра линейни ; Доставка и монтаж на нови мълниезацитни алуминиеви
проводници с PVC покритие, с вклчюени държачи и скоби за заземяване - 708,00 метра линейни;
Доставка и монтаж на мълниезащитен прът с Н= 4 м ., с монтажна стойка - 3,00 броя.
Ремонт на покрив на блокове "Ж" и "3" високо тяло над операционен блок - 1495.00
- т.18 - Демонтаж на стара гръмоотводна инсталация, доставка и монтаж на нови
мълниезацитни проводници с PVC покритие, с включени държачи и скоби за заземяване . На
площ от 1495.00 m 2 на блокове "Ж" и "3 " е разположена 1 брой гръмоотводна инсталация т.18 включва изпълнението на следните дейности - Демонтаж на стара гръмоотводна
инсталация, с изрязване на метално въже и скоби - 1269,00 метра линейни.; Доставка и монтаж
на нови мълниезацитни алуминиеви проводници с PVC покритие, с вклчюени държачи и скоби за
заземяване - 1269,00 метра линейни; Доставка и монтаж на мълниезащитен прът с Н= 4м. , с
монтажна стойка - 6,00 броя.
Настоящото да се приобщи към документацията по настоящата обществена поръчка, като се
публикува в сайта на МБАЛ“ПРОФ.Д-Р.ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ“ АД гр.Ловеч към електронна
преписка : СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ID № 9095981 /23.01.2020 г,- „Изпълнение на СМР
на обект: „Ремонт на покрив на част от блок „Е”, на блок „Ж“ и на блок „3“ на сградата на
МБАГГПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ” АД - ЛОВЕЧ“
m2

чл.37 ЗОП, чл.2
ЗЗЛД
Изпълнителен дирекл
j д-р Румяна Нановска

чл.37 ЗОП, чл.2
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