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Изх. №   4 

02.01.2020г.    

ДО 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА 

 

Относно: Открита процедура за обществена поръчка с предмет: „Доставки на медицински 

консумативи и изделия и лабораторни реактиви” - УНП 00468-2019-0011 

Правно основание: Чл.33 от ЗОП – Разяснения по условията на процедурата 

    

Във връзка с постъпило искане за разяснения по документацията за обществената 

поръчка, вх.№1403/31.12.2019г., в определените срокове по чл.33, ал.1 и ал.2 от ЗОП, 

Възложителят дава следните разяснения: 

 

Въпрос: 

Извлечение: „Относно: 

Изискванията за участие за Обособена позиция №7, пореден номер №2, включваща 

- 2.1. Комплект от 2 бр. спринцовки от 200 ml и удължител за инжекторна система 

EMPOWER CTA на ACIST 

- 2.2. Трипътник съвместим с № по ред 2.1 

обявени в документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка 

с предмет : „Доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви” към 

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД – гр.Монтана (Решение № Р - 37 / 19.12.2019г.). 

…. , в глава 3. „Техническа спецификация и изисквания„ в подточка 3.4 (страница номер 9) е 

записано следното изискване: 

„3.4. При участие за Обособена позиция №7, пор.№2 – доказателство, че оферираните 

консумативи са одобрени за работа с инжекторната система от производителя или от 

упълномощен от него представител” 

С цел осигуряване на равен достъп за участие в обществената поръчка и в съответствие с член 

49 от Закона за Обществените Поръчки, най-учтиво Ви молим да разясните причините 

налагащи горепосоченото допълнително изискване. 

 
Разяснение: 

Съгласно инструкция за употреба на инжекторната система, предоставената ни от 

производителя, едно от указанията за правилна и безопасна работа е: „Употребата на 

аксесоари и консумативи, които не са одобрени от производителя, може да доведе до 

представяне на ниво под оптималното и може да изложи пациента на значителен риск“. Също 

така производителя не гарантира качеството, безопасността, надеждността или 

функционалността на своите системи, когато те се използват с аксесоари и консумативи, които 

не са одобрени от тях за използване със системите им. 

Посоченото изискване за участие в Обособена позиция №7, пореден №2 не пречи на 

равния достъп на участниците и същите могат да получат исканото одобрение от 

производителя или от неговите представители на територията на Република България, както и 

еквивалентен документ. 
 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  Заличено обстоятелство  

съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП 
Изпълнителен директор 

МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” АД 

гр.Монтана 

 


