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ДО  

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

                                                                   

Уважаеми дами и господа, 

 

           На основание чл.33, ал 2 и 4 от ЗОП, във връзка с постъпило писмено 

запитване по откритата процедура, с предмет: ” ДОСТАВКА НА 

ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА 

МБАЛ“ ХРИСТО БОТЕВ“АД - ВРАЦА", Възложителят предоставя следното 

разяснение: 

 

Въпрос: В обявлението, в Раздел III:III.1.1) Годност за упражняване на 

професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в 

професионални или търговски регистри, е посочено, че „Участникът, когато не 

е производител, да е упълномощен от фирмата производител или неин 

официален представител със специални или изключителни права за продажба 

на съответния продукт на територията на Република България. Посочените 

изисквания се декларират е ЕЕДОП и не се представят документи на този етап. 

Посочените документи се представят на етап сключване на договор за 

възлагане на обществена поръчка. Изискванията се отнасят за всички 

обособени позиции“. Направено е запитване какъв следва да е документът, с 

който се доказва, както и в коя част на ЕЕДОП следва да се посочи? 

Отговор: Възложителят не може да ограничи потенциалните участници за 

точно посочване на документи, с цел не поставяне на дискриминационни 

условия. В тази връзка следва да се представи, на етап сключване на договор 

за обществена поръчка, документ, от които да е видно, че участникът има 

право да търгова определеният продукт на територията на Република 

България, в това число оторизационни писма, пълномощни и други. На етап 

подаване на оферти за участие, информацията за това изискване следа да се 

посочи в Част IV: Критерии за подбор, А: ГОДНОСТ от ЕЕДОП. 

 

Въпрос: Поставено е изискване за представяне на документите, свързани с 

техническото предложение за всички обособени позиции и на електронен 

носител, формат pdf. и може ли да се представи един обобщен електронен 



 

носител в посочения формат за всички позиции, за които ще се подаде 

оферта? 

Отговор: Да, Възложителят ще приеме обобщен електронен носител на 

документите, касаещи техническото предложение. 

 

Въпрос: Посочено е, че не е задължително представянето на ценовите 

предложения в отделен запечатан непрозрачен плик в опаковката, с надпис 

„Предлагани ценови параметри”, на основание чл.47, ал. 6 от ППЗОП. Следва 

ли да се представят отделни ценови предложения, Приложение 5 и 

Приложение 5а за всяка позиция по отделно или може да се представи едно 

обобщено всички позиции, за които е подадена оферта? 

 

Отговор: Да, Възложителят ще приеме обобщено ценово предложение, 

Приложение 5 и Приложение 5а, включително и на електронен носител, за 

всички позиции, за които участникът е подал оферта. 

   Възложителят е посочил в обявлението за обществена поръчка, че 

ще бъде приложена нормата на чл.104, ал.2 от ЗОП, което означава, че  

включително и ценовите предложения ще бъдат оповестени на първото 

публично заседание на комисията за оценка. 

 

Настоящето разяснение да се публикува в Профила на купувача на 

Възложителя по преписката на общесвената поръчка. 

 

 

 

 

(п. съгласно чл. 2 ЗЗЛД)  

 

ОРЛИН ЦВЕТКОВ 

            ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

      НА МБАЛ “ХРИСТО БОТЕВ”АД ВРАЦА     

 

 

 


