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ЦАРИЦА ЙОАННА 
ИСУЛ УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
"ЦАРИЦА ЙОАННА - ИСУЛ" ЕАД - С оф ия До

Всички заинтересовани лица
И зх

РАЗЯСНЕНИЕ

Относно: Обществена поръчка, открита по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
с предмет „Доставка на хигиенни материали за УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ 
”ЕАД”

Въпрос № 1;
Как да се представи Приложение № 2 техническо предложение, като предложение за 
цялата /т.е комплексна/ обособена позиция или разделено по отделните номенклатури в 
обособената позиция за която се участва?

Отговор № 1:
Както е записано в Раздел III, т. 1 „Предмет на поръчката. Описание на обекта на 
поръчката’’ от документацията за участие, поръчката е разделена на 6 обособени 
позиции, като всяка обособена позиция съдържа различен брой артикули. Посочено е, че 
изискването за комплексност на обособените позиции е задължително.

Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 
спецификация следва да се представи като предложение за цялата, /т.е комплексна/ 
обособена позиция, като се изготви по образеца на Приложение № 2 от документацията, 
и информацията в него се попълни за всички артикули от обособената позиция, както е 
посочено в самото приложение.

Въпрос № 2:
Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката за 
всяка от позициите се представят поотделно комплектувани документи по чл. 39, ал. 3, т. 
1 от ППЗОП /документите от 7.1 до 7.7 описани в съдържанието на офертата/, и отделни 
непрозрачни пликове с надпис "Предлагани ценови параметри" с посочване на 
обособените позиции и номенклатурните единици, за които се отнасят”.

Как да се представи Приложение № 5 ценовите параметри, за цяло обособена позиция 
или разделена по отделните номенклатури от обособената позиция за която се участва, 
отделни пликове с надписана обособена позиция за съответната номенклатурна единица 
от нея?

Отговор № 2:
Както е записано в Раздел V. „Критерий за възлагане” от документацията, класирането 
на допуснатите участници ще се извърши за всяка обособена позиция въз основа на 
икономически най-изгодна оферта, определена въз основа на избрания критерий за 
възлагане «най-ниска цена». Под «най-ниска цена» следва да се разбира най-ниската 
сума FYJ от единичните цени без ДДС на всички артикули от съответната обособена 
позиция.
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Ценовото предложение следва да се изготви по образеца на Приложение № 5 от 
документацията. Информацията в него следва да се попълни така, както е посочено в 
самото приложение, за да може да се приложи избраният критерий на възлагане. 
Ценовото предложение се представя за всяка обособена позиция в отделен непрозрачен 
плик с надпис "Предлагани ценови параметри" с посочване на обособената позиция, за 
която се отнася.

Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, за всяка от 
позициите се представят поотделно комплектувани документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от 
ППЗОП /документите от 7.1 до 7.7, описани в съдържанието на офертата/, и отделни 
непрозрачни пликове с надпис "Предлагани ценови параметри" с посочване на 
обособените позициии, за които се отнасят.
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