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РАЗЯСНЕНИЯ 
 

ОТНОСНО 

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С 

ПРЕДМЕТ:  

„ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА 

НУЖДИТЕ НА „МБАЛ – ШУМЕН” АД” 

 

 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ  

 

 
Уважаеми господа, 

 

 

На 18.06.2015 г. в ”МБАЛ – ШУМЕН” АД се получи искане за разяснение с Вх. 

№ 1843/18.06.2015 г., със следното съдържание: 

«………………………………………………………………………………………… 

 При разглеждане на конкурсните документи възникнаха следните въпроси:  

 

 1. В приложената техническа спецификация и таблица на производителите по 

образец за част от обособените позиции, изисквате офериране на лекарствени 

продукти с определен брой таблети и флакони в опаковка. Тъй като ние предлагаме 

лекарствени продукти със същото международно непатентно наименование, 

лекарствена форма и количество лекарствено вещество, но различен брой таблетки и 

флакони в опаковка, от посочената от вас и са включени в Приложение № 2 на ПЛС, 

моля да потвърдите, че ще бъдем допуснати до участие по обособените позиции, тъй 

като в противен случай това обстоятелство би довело до ограничаване на 

участниците в обществената поръчка. 

 Моля да имате впредвид, че за част от обособените позиции с определено 

количество лекарствени форми в опаковка, е регистрирано само едно търговско 

наименование, което предполага, че бихте допуснали до участие само един продукт с 

конкретно търговско наименование, а това е в пълно противоречие с основните 

принципи на ЗОП. 

 2. Ако отговора на предходния въпрос е, че участника ще бъде допуснат до 

класиране, въпреки различния брой лекарствени форми в окончателна опаковка, как ще 

се извършва сравнението на предложените от участниците цени и в тази връзка 

необходимо ли е да преизчислим цената за опаковка спрямо заложената?  



 3. Бихте ли уточнили, когато участника предлага флаконни форми, които са 

регистрирани за повече от един брой в опаковка, цена за 1 бр. флакон или за опаковка 

да предложи. 

 Моля за отговор от ваша страна в 4-дневен срок, съгласно изискванията на чл. 

29, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП! 

 …………………………………………………………………………………………» 

  

В съответствие с разпоредбите на чл. 29 ал. 2 във връзка с ал. 1 от Закона за 

обществените поръчки и в установения в закона срок, даваме следното разяснение по 

постъпилото искане: 

 

По отношение на първия въпрос: 

В Техническата спецификация Възложителят е заложил активното лекарствено 

вещество и лекарствената форма така, както са му необходими. Не се осъществява 

ограничаване на участниците и намаляване на конкуренцията по отношение на 

съответния лекарствен продукт, защото Възложителят е преценил, че конкретното 

активно лекарствено вещество му е необходимо точно под тази лекарствена форма със 

съответния брой мерни единици в опаковка. 

Участници, оферирали различни лекарствени продукти, включително и брой 

мерни единици в опаковка от тези, посочени в Техническата спецификация на 

обществената поръчка, няма да бъдат допускани до по-нататъшно участие в откритата 

процедура.  

 

По отношение на втория въпрос: 

Участници, предложили лекарствени продукти, в т.ч. и брой мерни единици в 

опаковка, различни от посочените в Техническата спецификация на обществената 

поръчка, няма да бъдат допускани до по-нататъшно участие в откритата процедура. В 

тази връзка, не е необходимо преизчисляване на цените, тъй като при офериране на 

лекарствени продукти в съответствие със заложеното в Техническата спецификация, 

стойността за Обособена позиция се изчислява като се умножи ориентировъчното 

количество по единичната цена на Обособената позиция в съответната лекарствена 

форма. 

 

По отношение на третия въпрос: 

В Образеца на Ценово предложение, част от Документацията на обществената 

поръчка, Възложителят е въвел графа „Единична цена на Обособената позиция /ОП/ в 

съответната лекарствена форма с ДДС /в лв./”. В този смисъл, оферираната от 

участниците единична цена за Обособена позиция трябва да съответства на посочената 

в Техническата спецификация лекарствена форма на конкретния лекарствен продукт, в 

т.ч. и посочения брой флакони. 

 

 

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

/д-р Юлия Димитрова Илиева/ 

 


