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ЦАРИЦА ЙОАННА-

ИСУЛ УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА
ЗА АКТИВНОЛЕЧЕНИЕ 

"ЦАРИЦА ЙОАННА - ИСУА” ЕАД - София
ДО

Изх. №  '33.9, .J.3J.33..20./б . .г.

РАЗЯСНЕНИЕ

Относно: Постъпило запитване по чл. 29 ал. 1 от ЗОП относно документацията за 
открита процедура с предмет: “Доставка общ медицински консуматив за УМБАЛ 
’’Царица Йоанна - ИСУЛ”ЕАД”

Въпрос № 1: Трябва ли да премахна излишните обособени позиции и номенклатурни 
единици по които нямаме офериране от таблицата на техническото предложение и 
таблицата на ценовата оферта. Гаранцията за участие която трябва да заплатим е тази 
която е посочена в приложение 9 за всяка номенкл. единица или трябва да я смятаме 
ние? За всяка обособена позиция трябва ли да има отделна и заплатена гаранция с 
отделен платежен документ или можем да платим цялата сума общо?
Отговор № 1; Участникът може да премахне от таблиците на техническото предложение 
и ценовата оферта обособени позиции и номенклатурни единици по които не оферира. 
Стойността на гаранцията за участие за всяка номенклатурна единица от обособена 
позиция е посочена в Приложение № 9.
За всяка обособена позиция се изисква отделна гаранция за участие, представена в една 
от следните форми: Банкова гаранция или парична сума, платима в касата или по 
банковата сметка на Възложителя. В банковата гаранция изрично се записват 
основанията за нейното задържане и усвояване от Възложителя при условията на чл. 61

Въпрос № 2: Маските от номенклатурна единица “Маски ,шапки ,калцуни и халати за 
еднократна употреба'’ ,какви точно трябва да са - с ластик или връзка? Шапките тип 
боне, какъв вид трябва да са - кръгли или тип акордеон? Шпатулите от самостоятелните 
номенклатурни единици от обособена позиция “Други консумативи” какви трябва да 
бъдат - стерилни или нестерилни?
Отговор № 2: Относно обособена позиция № 3 номенклатурна единица 2 -  „Маски, 
шапки, калцуни и халати за еднократна употреба” Възложителят няма изрично 
поставено изискване. Допуска се оферираните от участника медицински консумативи 
Маски да бъдат както с ластик, така и с връзки;
Шапки еднократни тип боне от НТТ да бъдат както кръгли, така и тип “акордеон”. 
Относно обособена позиция № 4 номенклатурна едишща.14 - “Шпатули дървени със 
заоблени краища за гърло" Възложителят няма изричцбщскДавбно изискване оферирания 
от участника медицински консуматив да бъде стсриЯей. , ‘ \

от ЗОП.
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