
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

„Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД - ГР.МОНТАНА 

 

 

 

 

Изх. №   588 

09.07.2018г.    

 

ДО 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА 

 

Относно: 

Открита процедура за обществена поръчка с предмет: 

„Доставки на медикаменти” - УНП 00468-2018-0003 

Правно основание: 

Чл.33 от ЗОП – Разяснения по условията на процедурата 

    

 

Във връзка с постъпило искане за разяснения по документацията за обществената 

поръчка, вх.№595/05.07.2018г., в определените срокове по чл.33, ал.1 и ал.2 от ЗОП, 

Възложителят дава следните разяснения: 

 

Въпрос №1: 

В приложената техническа спецификация на лекарствените продукти, по образец, 

изисквате офериране на лекарствени продукти, за които в графа лекарствена форма, освен 

лекарствената форма, сте посочили конкретни специфични характеристики, като брой 

таблетки в опаковка, описващи характеристиките на лекарствен продукт с определено 

търговско наименование и производител, което е в противоречие с чл.49, ал.2 от ЗОП, 

който гласи: „Техническите спецификации не могат да съдържат конкретен модел, 

източник или специфичен процес, който характеризира продуктите или услугите, 

предлагани от конкретен потенциален изпълнител, нито търговска марка, патент, тип или 

конкретен произход или производство, което би довело до облагодетелстване или 

елиминиране на определени лица или някои продукти. По изключение, когато е 

невъзможно предметът на поръчката да се опише достатъчно точно и разбираемо по реда на 

чл. 48, ал. 1, се допуска подобно посочване, като задължително се добавят думите "или 

еквивалентно/и". Моля да уточните дали ще се съобразите с чл.49, ал.1 от ЗОП и ще 

осигурите равен достъп на участниците до процедурата за възлагане на обществена поръчка 

по гореспоменатите позиции и няма да създавате необосновани пречки пред възлагането на 

обществената поръчка в условията на конкуренция и съответно ще допуснете до участие 

всички участници, които отговарят на изискваните критерии за подбор и оферират продукт 

с посоченото от вас международно непатентно наименование и лекарствена форма. 

 

Разяснение: 

При подготовката на прогнозно количествената спецификация Възложителят е взел в 

предвид дългогодишната си практика с посочените лекарствени продукти и съответно  броя 

на таблетки в предлаганите опаковки. Различен брой таблетки в предлагана опаковка няма 

да бъде причина за отстраняване от процедурата за предложения лекарствен продукт, стига 

той да отговаря на искания. Във всички провеждани процедури до сега се е правило 



преизчисление, когато се оценяват офертите, при предложена разфасовка, различна от 

посочената. 

 

 

Въпрос №2: 

Моля да уточните, необходимо ли е да преизчислим предложената цена за опаковка в 

колона №8, спрямо заложената от Възложителя или да оферираме цена за предлаганата 

опаковка от участника? 

 

Разяснение: 

Участника посочва колко таблетки е предложената опаковка и съответно цената за 

предложената такава. Възложителят ще направи необходимото преизчисление при 

предложения с различен брой таблетки в опаковките. 

 

 

 

 

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    

 


