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■ЦАРИЦА ЙОАННА-

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 
ЗА АКТИВНОЛЕЧЕНИЕ 

ЦАРИЦА ЙОАННА - ИСУА" ЕАД. - С офия

Изх. № fe-r.

РАЗЯСНЕНИЕ

Относно: Постъпило запитване с наш вх № 2149/17.11.2016 г. по чл. 33. ал. 1 от ЗОП 
относно документацията за открита процедура с предмет "Доставка на лекарствени 
продукти за онкологични заболявания за УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД 
по две обособени позиции"

Въпрос № 1: В документацията за участие е посочено, че Финансовото 
предложение на участника трябва да съдържа цена за единица мярка. При формулиране 
на ценовото предложение от участниците до колко знака след десетичната запетая 
следва да бъде оферираната цена за единица мярка в колона „7”?

Отговор № 1: С оглед на широката гама от лекарствени форми, застъпени в 
техническата спецификация, по целесъобразност възложителят не е поставил изискване 
относно точността след десетичната запетая на цената за придобиване на лекарствените 
продукти на единица мярка.
Възложителят ще счете за приемливи и няма да отстрани от участие в процедурата 
оферти на цени за придобиване на лекарствените продукти за единица мярка с два, три, 
четири или пет знака след десетичната запетая.
Възложителят е поставил изрично изискване оферираните цени за опаковка на 
лекарствените продукти от обособените позиции да не превишават максималната 
стойност, посочена в колона “М” на Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък, 
актуален към момента на подаване на офертите.
При изготвяне на ценовото предложение по образеца на Приложение № 7 от 
документацията, в колона № 6 "Търговско наименование" задължително следва да се 
посочи броя таблетки, ампули, флакони, капсули и пр. съдържащи се в една опаковка. 
Оферираните на цени за единица мярка следва да кореспондират с оферираните цени за 
опаковка.
Всички оферирани цени следва да бъдат формирани в съответствие с изискванията на 
Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на 
лекарствените продукти от 30.04.2013г./изм.ДВ бр. 74/2016г.
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