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ДО 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА 

 
Относно : Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : 

„Доставки на медицински консумативи и лабораторни реактиви” 

 

На 11.05.2015г. е постъпило искане за разяснение по документацията на открита 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставки на медицински 
консумативи и лабораторни реактиви”, открита с решение № Р – 9 от 30.04.2015г. на 
Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр.Монтана. 

 
Заинтересовано лице поставя следните въпроси по които на основание чл.29, ал.1 

от ЗОП, Възложителят прави разяснения: 
1. Въпрос: В ценовото предложение /образец № 11.3/, в графа Наименование/изисквания"е 

посочено максимално съдържание в опаковките на реактивите, което ограничава 
участието на едни участници и дава предимство на други. Задължени ли сме да се 

съобразим с това изискване или може да участваме с опаковки, които 

надвишават посочените? 

Отговор: Посочения образец № 11.3 като Ценово предложение, в документацията за 
участие в откритата процедура е посочен като Техническо предложение. 
Ценовото предложение е Образец № 12.3 за Обособена позиция №3. Колона „С” 
е с надпис: „наименование / вид / изисквания”. Възложителят е посочил като 
изискване предложенията да бъдат до посочените такива за всеки продукт от 
спецификацията към предмета на поръчката и това налага предложенията да са 
в съответствие с обявените изисквания. 

2. Въпрос: В графа „Ед, цена в л в. с ДДС за предложена разфасовка" - в документацията е 

дадено разяснение участниците да посочат за предпочитаната опаковка от 

Възложителя, ако предложената разфасовка се различава от предпочитаната 

опаковка от Възложителя /ако Възложителят иска 100 мл, а опаковката на 

Участника е 50 мл или 200 мл, в тази графа посочваме цената на исканата от 

Възложителя опаковка, т.е за 100 мл?/ 

Отговор: В графа „Ед. цена в лв. с ДДС за единица мярка” се записва цената за мярката 
посочена в графа „Мярка”.  
В случаи при които Възложителя е предоставил възможност за офериране на 
различни по вид разфасовки-опаковки (напр. до 100мл) в графа „Ед. цена в лв. с 
ДДС за единица мярка” се посочва цената за дадената опаковка до посочения 
максимум, а в графа „Ед. цена в лв. с ДДС за предложена разфасовка” се 
записва предложената цена за оферирания вид опаковка-разфасовка. 
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