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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”,  
открита с решение № 10/05.06.2015 г. 

 
 
 

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ  
 
 

Уважаеми господа, 
 

На 10.07.2015 г. в ”МБАЛ – ШУМЕН” АД се получи искане за разяснение с Вх. 
№ 2066/10.07.2015 г., със следното съдържание: 

«………………………………………………………………………………………… 
 При разглеждане на конкурсните документи възникнаха следните въпроси:  
 
 1. В указанията за подготовка на оферта на стр. 8 имате следното изискване: 
Когато документите или информацията,съдържащи се в Плик № 1, са еднакви за 
две или повече обособени позиции, по които участникът участва, същите се 
поставят само в плика по позицията с най-малък пореден номер, като това 
обстоятелство са отбелязва в спиъка на документите, съдържащ се в пликовете 
на останалите позиции. 
 Непредставянето на пликове № 1 „Документи за подбор”в съответствие с 
учаказнията на Възложителя и съобразено изискванията на Закона за обществена 
поръчка, е основание за предлагане на участника за отстраняване! 
 Моля да уточните, ако подаваме оферта за лекарствени продукти с един и същ 
производител, трябва ли Плик № 1 да бъде отделен за всяка обособена позиция или 
може да бъде един общ Плик № 1 за всички обособени позиции. 
 
 2. В документацията за участие на стр. 6 участниците трябва да приложат 
„Декларация за липса на официални съобщения или ограничителни мерки за употреба 
на съответния лекарствен продукти, свързани с нежелани лекарствени реакции 
/свободен текс/. При липса на такава декларация за дадена обособена позиция, за 
която участва, участникък ще бъде предложен за отстраняване на тази 
обособена позиция” 



 Моля да уточните, от участника или от производителя е необходимо да 
представим декларацията? Ако отговора на въпрос № 1 е положителен, моля 
уточнете дали декларацията трябва да бъде поставяна във всеки отделен плик № 1 за 
отделната обособена позиция? 
 3. Ако отговора на въпрос № 1 е положителен, моля да изброите кои са 
изискваните от Възложителя документи, които трябва да се приложат в отделните 
пликове № 1 за всяка обособена позиция. 
 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 от Закона за обществените 
поръчки и в установения в закона срок, даваме следното разяснение по постъпилото 
искане: 

 
По отношение на първия въпрос: 
Съгласно чл. 57, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, „когато документи и 

информация, съдържащи се в плик № 1, са еднакви за две или повече обособени 
позиции, по които участникът участва, същите се поставят само в плика по 
позицията с най-малък пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в 
списъка на документите, съдържащ се в пликовете на останалите позиции” . 
Позовавайки се на Закона, в Документацията на откритата процедура по ЗОП с предмет 
„Периодична доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ – ШУМЕН” 
АД”, Възложителят също е въвел горецитираното изискване. При подготовка на 
офертата, участниците следва да се съобразят с нормата на Закона и с изискванията на 
Възложителя.  

 
По отношение на втория въпрос: 
Декларацията за липса на официални съобщения и ограничителни мерки за 

употреба на съответния лекарствен продукт, свързани с нежелани лекарствени реакции, 
се подава от участника в свободен текст. Може да бъде представена една обща 
декларация за всички Обособени позиции, за които участникът е подал оферта в 
откритата процедура. 

 
По отношение на третия въпрос: 
Документите и информацията, които всеки участник в откритата процедура 

следва да приложи в офертата си, са подробно изброени в Документацията на 
обществената поръчка, като Възложителят е предоставил и образци на повечето 
документи. Участниците следва да преценят в колко Плика № 1 да представят 
документите за подбор съобразно техния характер. 

 
 
 
 
 
 

 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

/д-р Юлия Димитрова Илиева/ 


