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РАЗЯСНЕНИЕ

Относно: Постъпило запитване по чл. 29 ал. 1 от ЗОП относно документацията за 
открита процедура е предмет: “Доставка на превързочни материали и еднократни 
комплекти за УМБАЛ ’’Царица Йоанна - ИСУЛ”ЕАД”

Въпрос № 1: Съгласно документацията за участие в процедурата и методиката за 
определяне на комплексната оценка, покзател „Качество” се изразява с цифра на стойност 
до 40 т. въз основа на експертна оценка на комисията на предоставените мостри, изготвена 
на база изискванията към превързочни материали и еднократни комплекти посочени в 
техническата спецификация.

Документацията не дава информация какъв краен резултат се очаква да бъде постигнат 
вследствие употребата на консумативите, както и кое ще се приема като удовлетворително 
качество при формиране оценката на комисията по показател качество. Наред с това, текста 
на методиката не дава информация при какъв краен резултат се дават максимално 
заложените за показател качество 40 т., както и съответно при какви резултати се определят 
и прилагат останалите стъпки на редуциране на тези точки.

Моля да направите разяснение как Комисията ще определи характеристиките на 
превързочните материали и еднократни комплекти, посочени от Възложителя във файла 
„Техническа спецификация и изисквания” при положение, че няма изискване за 
предоставяне на документи/сертификати за качество, издадени от производителя или 
акредитирани институции или агенции, удостоверяващи съответствието на оферираните 
консумативи с изискванията на ISO или еквивалентно/, доказващи изискванията за качество 
на продуктите, само от предоставените мостри.

Например по отношение на номенклатура 3 „Медицински памук естествен х 1 кг.” от 
позиция I. Превързочни материали има изискване за по-гладка текстура и якост на 
материала в мокро състояние. Тъй като няма посочени граници, елементи и документи за 
определяне на качеството на медицинските изделия, как ще се определи текстурата и 
якостта на материала в мокро състояние?

Моля да посочите граници, елементи и документи, по които ще се оценяват 
изискванията към превързочните материали и еднократни комплекти, посочени в 
техническата спецификация на базата на предоставените мостри, така че да може да се 
постигне обективна оценка по показател „Качество” на оферираните медицински изделия.
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Отговор №1: Параметрите по отношение на качеството са специфични, видно от 
техническата спецификация за всяка самостоятелно обособена позиция и номенклатурна 
единица. Третирането в обичайна среда определя степента на удовлетвореност от 
употребата на превързочните материали и еднократни комплекти.

В документацията за участие -  “Оферта. Указание за подготовката й; т. 2. Съдържание 
на офертата - Плик №1 е надпис "Документи за подбор" под т. 9 и т. 10 Възложителят е 
заложил изискване за предоставяне на документи/сертификати за качество:
- Заверени от участника копия на сертификати ISO 9001:2008 или еквивалент на 
производителите на превързочни материали и еднократни комплекти.
- Декларация от участника, че съгласно чл.8 ал.2 от ЗМИ превързочни материали и 
еднократни комплекти са сертифицирани и притежават СЕ марка - свободен текст.

Както е записано в документацията, показател качество Пк - се изразява с цифра на 
стойност до 40 т. въз основа на експертна оценка на комисията на предоставените мостри, 
изготвена на база изискванията към превързочните материали и еднократни комплекти, 
посочени в техническата спецификация. Пк се формира, като комисията оценява качеството 
на артикулите по всяка подноменклатурна единица (от съответната номенклатурна единица) 
с точки от 0 до 40т. Сборът от точките по подноменклатурна единица (от съответната 
номенклатурна единица) се разделя на броя подноменклатурна единица При оценка нула за 
качество на артикул по една подноменклатурна единица (от съответната номенклатурна 
единица) цялата номенклатурна единица не се допуска до класиране. Мострите ще бъдат 
предоставени за употреба от персонала в обичайната среда под наблюдение на членовете на 
комисията.

Оценката на комисията ще бъде в зависимост от това, постигнат ли е и до каква степен 
удовлетворителен краен резултат вследствие употребата на превързочни материали и 
еднократни комплекти на база изискванията заложени в техническата спецификация с 
присъждане на следните оценки:
-0 точки -  незадоволителен;
-от 1т. до 10т. -  задоволителен;
-от 11т. до 20т. -  добър;
-от 21т. до ЗОт. -  мн. добър;
-от 31т. до 40т. -  отличен.

Право на Възложителя в рамките на оперативната му самостоятелност е да определи 
такива условия и изисквания, каквито счита, че в най-голяма степен ще удоволетворят 
нуждите му.
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