
По постъпило запитване с вх. № 236 / 22.12.2014г. за разяснение 
по условията и документацията за участие за обществена поръчка 
„Доставка на лекарства за нуждите на МБАЛ „Св. Петка Българска" ЕООД, 
гр. Нова Загора.

Запитване:

В документацията за участие сте описали, че е необходимо да 
представим „Копие от документа за регистрация иди единен 
идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, 
когато участникът е юридическо лице или ЕТЛ

Моля да уточните дали е направен технически пропуск от страна 
па Възложителя и дали участника е необходимо да се съобрази е 
изискването на чл. 56. ал. 1, б. „а" от ЗОП (в сила от 01.07.2014 г). което 
гласи:

„посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона 
за търговския регистър. БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща 
информация в съответствие със законодателството на държавата, в която 
кандидатът или участникът е установен, като и адрес, включително 
електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата", като 
е отпаднало изискването за „копие от документа за регистрация или 
единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския 
регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; 
копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо 
лице;".

Разяснение:

Участниците следва да се съобразят с изискването на чл. 56, ал. 1, 
б. „а" от ЗОП и да посочат единен идентификационен код и/или друга 
идентифицираща информация в съответствие със законодателството на 
държавата, в която кандидатът или участникът е установен, като и адрес, 
включително електронен, за кореспонденция при провеждането на 
процедурата.

Запитване:

В Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката", изисквате 
да посочим срок за изпълнение на доставка. В конкурсната документация 
никъде не е описан минимален и/или максимален срок на регулярна 
доставка.

Моля да уточните има ли ограничение за срока, които трябва да 
предвидим.

Разяснение:



Съгласно образеца на предложението за изпълнение на поръчката, 
срокът за изпълнение на доставката се посочва в календарни дни. 
Съответно, най-краткия предложен срок може да бъде един календарен 
ден. Други ограничения не са заложени.

Запитване:

Цена за таблета, ампула, флакон или цена за опаковка е 
необходимо да предложим?

Разяснение

В образеца на ценово предложение /Приложения 1.1, 2.1, З.1., 
4^1,, 5.1./ е посочена лекарствената форма, за която участниците следва 
да предложат единична цена без вкл. ДДС /графа лек.форма/. При 
формиране на цените, участниците следва да се съобразяват с посочената 
лекарствена форма за всеки от заявените артикули.

Запитване

Моля да уточните до кой знак да бъде закръглението на 
предложената цена?

Разяснение

Числовото изражение на ценовото предложение се закръглява до 
втория знак след десетичната запетая.

Запитване

Къде да посочим какво търговско наименование на лекарствените 
продукти предлагаме и кой е производителя или притежателя на 
разрешението за употреба?

Разяснение:

. В ценовото предложение /Приложения 1.1, 2.1, З.1., 4.1., 5.1./ 
участниците мога да включат графа, в която да посочат производителя 
или притежателя на разрешението за употреба. Това няма да^се приема 
за нарушение на изискванията на възложителя.

С уважение,

Д-Р ДИНКО ИВАНОВ

Управител на МБАЛ „Св. Петка Българска^
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