
 
Изх.№ РД-417/12.06.2018г. 

На Вниманието на Участниците 
в открита процедура за възлагане на обществена поръчка  

с предмет: „Доставка на тестове, реактиви и 
 консумативи за нуждите на клинична лаборатория в 

 „МБАЛ „св.Иван Рилски”-Разград” АД по периодични заявки” 
 
 
 
 
 

Уважаеми Участници,  
Във връзка с направено искане с вх.№ РД-416/08.06.2018 год. за разяснение по 

документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
Доставка на тестове, реактиви и консумативи за нуждите на клинична лаборатория в „МБАЛ 
„св.Иван Рилски”-Разград” АД по периодични заявки”, в срок и на основание чл.33, ал.2 от ЗОП 
излагам следното разяснение: 

По въпрос №1- В техническата спецификация на ОП№2 са посочени прогнозните брой 
изследвания за 12 месеца, т.е участникът следва да съобрази този брой в ценовото си предложение. 

По въпрос №2- Да, Възложителя очаква в цената за изследването за ОП№5, да бъдат 
калкулирани и капилярки, епруветки, смесители за хомологизиране на пробата и т.н. 
Съотнешението между артериални проби и тези взети с капилярки е 9:1. 

По въпрос №3- Възложителя ще прави своите заявки съобразно предлаганата разфасовка 
от участника в техническото предложение от офертата му, а цената в ценовото предложение ще 
служи за база за сравнение на офертите. Няма да се налага да се нарушава целостта на първичните 
опаковки. Повтарянето на дадено изследване се счита за ново такова. 

По въпрос №4- Ще се фактурират стоки, а не изследвания. 
По въпрос №5- При записване на прогнозния брой изследвания за ОП№6 е допусната 

техническата грешка. За номенклатура 1 от позицията вместо 90, следва да се чете 9000. За 
номенклатура 2 вместо 5 да се чете 500 броя изследвания. Прогнозния брой е за 12 месеца. 

По въпрос №6- „1 тест” включва всички 5 показателя от тест лентата. 
По въпрос №7- Тест лентите са стандартни, както за 5 така и за 10 показателя, и тези 

показатели са еднакви при всички видове тест ленти които се предлагат. 
По въпрос №8- За съответното изследване участникът следва да изброи в таблицата на 

техническото преложение реактивите, калибраторите и контролите, които са необходими за 
изработването му.  

По въпрос №9- В техн.предложение участникът следва да запише предлаганата единична 
мярка на артикулите, които предлага. 
 
 
 
 
 

Изпълнителен директор: .чл.2 от ЗЗЛД 
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„МБАЛ „св.Иван Рилски”-Разград” АД 


