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ДО 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА 

 

Относно: 

Открита процедура за обществена поръчка с предмет: 

„Доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви” -

 УНП 00468-2018-0005 

Правно основание: 

Чл.33 от ЗОП – Разяснения по условията на процедурата 

    

 

Във връзка с постъпило искане за разяснения по документацията за обществената 

поръчка, вх.№596/05.07.2018г., в определените срокове по чл.33, ал.1 и ал.2 от ЗОП, 

Възложителят дава следните разяснения: 

 

Въпрос №1: 

В част 1 (Общи условия) от Документацията е посочено изискване документите да се 

представят в непрозрачна опаковка, на която да са посочени обособените позиции, за които 

се подават документи. В част 2 (Описание на обекта на поръчката и общи условия) от 

Документацията е дадена възможност да се подават предложения както за един така и за 

всички поредни номера в една обособена позиция. 

Следва ли да се счита, че на запечатаната непрозрачна опаковка, съдържаща всички 

документи по обществената поръчка както и на непрозрачните пликове, съдържащи 

ценовите предложения трябва да се посочи не само обособената позиция, но и 

конкретните поредни номера, по които се дава предложение? 

 

Разяснение: 

На запечатаната непрозрачна опаковка, съдържаща всички документи по 

обществената поръчка, както и на непрозрачните пликове, съдържащи ценовите 

предложения се посочва само обособената/е позиция/и за която/които се дава предложение, 

както ясно е записано в документацията. 

 

 

Въпрос №2: 

В част 5 (Указания за подготовка на офертата), заглавие „Други изисквания и условия“, т.1 

от Документацията се говори както за Каталог, така и за копия от страница/и от Каталога. 

Може ли да се счита, че изискването на Възложителя за представяне на Каталог ще бъде 

изпълнено като се представят заверени от участника копия на отделни страници от 

каталога на производителя, отнасящи се до конкретните изделия, без да се представя 

целия каталог? 

 



Разяснение: 

Да, счита се, че е изпълнено изискването за представяне на каталози, при представяне 

на отделни страници от каталога на производителя, касаещи участието на участника за 

определения продукт. Когато от представените отделни страници не е видно от кой каталог 

на производителя са, се представя и първа страница на каталога. Възложителя счита, че не е 

необходимо представяне на каталог (например от 100 страници) за офериране на няколко 

продукта. 

 

Въпрос №3: 

В част 5 (Указания за подготовка на офертата), заглавие „Оферта“, т.1 са посочени 

Сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на 

качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или 

стандарти. 

Сертификатите, издадени от агенции за контрол на качеството удостоверяват внедрената 

система за управление на качеството (например ISO 9001), но не съдържат информация за 

спецификации на конкретни продукти. Сертификати в които се съдържа информация за 

конкретните изделия са тези, касаещи нанесена СЕ маркировка. 

Моля пояснете дали цитираното изискване от документацията касае представяне на 

сертификати за контрол на качеството и/или такива за нанесена СЕ маркировка. В 

случай че цитираното изискване от документацията визира друг тип сертификати – 

моля пояснете? 

Във връзка с изискването на 3.5 от Документацията на страница 9, необходимо ли е 

изобщо представянето на такива сертификати към техническите предложения за 

позиции различни от №1, №5 и №8? 

 

Разяснение: 

На стр.17 от документацията за участие в процедурата,  част 5 (Указания за 

подготовка на офертата), заглавие „Оферта“, т.1 са посочени Сертификати, издадени от 

акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи 

съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти е посочено: 

„където е приложимо“.  

Всеки Участник в процедурата, съобразно оферираните продукти, преценява какви 

документи да приложи към техническото си предложение, за да докаже че оферирания/те 

продукт/и отговаря/т на искания/те от Възложителя и на изискванията на БДС и 

международните стандарти. При необходимост, съгласно чл.54, ал.13 от ППЗОП, 

определената комисия за разглеждане и оценяване на подадените оферти на всеки етап от 

процедурата може да поиска допълнителна информация относно оферираните продукти.  

 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  Заличено обстоятелство съгласно чл.42, ал.5  

от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД 
  

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  

МБАЛ „Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД 

ГР. МОНТАНА    

 


