
 

Изх.№ РД-369/02.04.2018г. 
 

 
РАЗЯСНЕНИЕ 

ПО УСЛОВИЯТА НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:  „ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА 

НУЖДИТЕ НА „МБАЛ ”СВ.ИВАН РИЛСКИ” - РАЗГРАД” АД ПО ПЕРОДИЧНИ 
ЗАЯВКИ”, 

 
 
 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 
Във връзка с постъпило на 29.03.2018г., с Вх.№ РД-367, писмено искане за 

разяснения по документацията за възлагане на обществена поръчка, чрез открита 
процедура, с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на 
„МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД по периодични заявки”, открита с Решение № 
Зап-60/20.03.2018г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД, с 
Обявление за поръчка публикувано на 20.03.2018г. в Регистъра по обществени поръчки и на 
22.03.2018г. под № 2018/S 057-125601 в „Официален вестник” на Европейския съюз, с ун.№ 
00757-2018-0002 на поръчката в Регистъра на обществените поръчки, 

на основание чл.33 ал.2 от ЗОП,   
 
1. На поставения ВЪПРОС № 1:  

 

 
даваме следния ОТГОВОР: Техническата спецификация на лекарствените 

продукти е изготвена и съобразена с Позитивния лекарствен списък и регистрите, относно 
цените на лекарствените продукти, водени от Националния съвет по цени и реимбурсиране 
на лекарствените продукти.  Предложените лекарствени продукти трябва да 



съответстват изцяло на поставените изисквания от Възложителя за международно 
непатентно наименование, лекарствена форма, количество на активното лекарствено 
вещество и мярка.  Когато окончателната опаковка на предложен от участника 
лекарствен продукт е различна от предвидената от Възложителя окончателна 
опаковка,   участникът следва да попълни количеството лекарствен продукт в една 
опаковка в съответната колона на документите: „Приложение към Техническо 
предложение по обособена позиция № ….” и „Приложение към Ценово предложение 
по обособена позиция № …”  и във всеки от тези документи след таблицата с 
лекарствените продукти да изпише текста:  

„Предложеното количество лекарствен продукт по всяка от номенклатурите 
на лекарствените продукти, по която участваме, съответства напълно и е приравнено 
на количеството, изискано от възложителя и посочено в съответната колона за 
окончателната опаковка в таблицата по-горе и в Техническата спецификация за 
същия лекарствения продукт.”. 

 
 

2. На поставения ВЪПРОС № 2:  „Моля, да уточните, необходимо ли е да 
преизчислим предложената цена за опакова в колона 11, за обособени позиции № 1, 2, 3 и 4 
спрямо заложената от Възложителя или да оферираме цена за предлаганата опаковка от 
участника?”, 

даваме следния ОТГОВОР:  Предложената от участника цена в колона 
„Единична цена в лева с ДДС” за отделните номенклатури по обособени позиции №№ 1, 2, 
3 и 4 от поръчката, трябва да бъде в съответствие с поставените изисквания от 
Възложителя, включително с посочената от Възложителя опаковка на лекарствения 
продукт. Когато, опаковката на предложен от участника лекарствен продукт е различна от 
предвидената от Възложителя, участникът следва да предложи цена на лекарствения 
продукт в съответствие с опаковката и количеството лекарствен продукт, посочени от 
Възложителя. 
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