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ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА ПОТЕНЦИАЛНИ 

УЧАСТНИЦИ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „Доставка на медикаменти, 
медицински консумативи, медицински  изделия за ортопедия и 

лабораторни реактиви /съгласно спецификация/ за  нуждите 
на МБАЛ “Свети Николай Чудотворец” ЕООД, гр. Лом” 

 

 
РАЗЯСНЕНИЕ 1 

 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

             Във връзка с постъпило запитване от заинтересован участник в открит конкурс по 

ЗОП, за разяснение и допълнителна информация по документация за възлагане на горната 

обществена поръчка, на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществени поръчки, Ви 

изпращам отговор на запитванията както следва: 

 

ВЪПРОС 1: Задължително ли е представянето, на хартиен носител, на изискуемите 

документи, или Възложителя би допуснал като надлежен документ, представянето на 

Декларация от името на участника, че предлаганите лекарствен продукти отговарят на 

изискванията на ЗЛПХМ – т.е. притежават валидни разрешения за употреба, издадени по 

реда на ЗЛПХМ и одобрени кратки характеристики? 

 

ОТГОВОР:. Съгласно разпоредбите на чл. 47, ал. 3, чл. 52 и чл. 68, ал. 9 от ЗОП, 

участниците в процедурата могат да декларират, както и да посочат публичен регистър, 

който съдържа информацията, че оферираните от тях продукти притежават валидни 

разрешения за употреба, издадени по реда на ЗЛПХМ и одобрени кратки характеристики. 

При необходимост комисията, която ще разглежда офертите ще приложи разпоредбите на чл. 

68, ал. 11 от ЗОП. 

 

ВЪПРОС 2: В Техническа Спецификация – Приложение №11а, в обособена позиция № II 

„Медицински консумативи” за поредни номера №№ 743, 744 и 745 е посочено: 

743 Ръкавици не стерил № S 

744 Ръкавици не стерил № M 

745 Ръкавици не стерил № L 



 

С оглед на гореизложеното, моля да уточните, дали Възложителя поставя изискване, 

посочените продукти да са от латекс или би приел да бъдат и от друг материал /например: 

винил/. 

 

ОТГОВОР: Видно от посочените изисквания в Техническа Спецификация – Приложение 

№11а, в обособена позиция № II „Медицински консумативи” за поредни номера №№ 743, 

744 и 745, възложителят не поставя изискване за вида на материала.  

 

ВЪПРОС 3: Посочената  в Приложение 11а мерна единица за номенклатурни позиции за 

хирургични конци без игла (лигатури) (напр. №873, 874, 875, 876, 877, 878) е брой. Моля 

изрично да посочите за какво трябва да се отнася предложената от нас единична цена по тези 

обособени позиции – да бъде за един брой конец или за един брой стерилна опаковка, 

съдържаща съответният брой конци от техническото задание. 

 

ОТГОВОР:  Посочената мерна единица в Спецификация Приложение №11а за хирургични 

конци без игла от номенклатурни единици №873, 874, 875, 876, 877, 878 е брой, което 

означава, че предложената цена за тези номенклатурни единици трябва да бъде за един брой 

конец. 

 

 

               Настоящото разяснение се публикува в Профила на купувача на страницата на 

МБАЛ „Свети Николай Чудотворец“ ЕООД, гр. Лом – www.mballom.bg.  

 

 

 

     

Управител:            подпис 

        /Д-р Г. Савков/ 


