
Изх.№70 00 72/14.08.2014г. ДО
ВСИЧКИ ЛИЦА ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
С ПРЕДМЕТ: Доставка на лабораторни реактиви,
химикали и консумативи необходими за
Клинична лаборатория по обособени позиции

ОТНОСНО: РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА във връзка с
постъпили запитвания по откритата процедура за възлагане на обществената поръчка
с предмет: Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи
необходими за Клинична лаборатория по обособени позиции към „Многопрофилна
болница за активно лечение Проф. д-р Стоян Киркович” АД, гр. Стара Загора

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило в лечебното заведение писмено запитване от лица,
закупили документация за участие в открита от Многопрофилна болница за активно
лечение Проф.Д-р Стоян Киркович АД, гр.Стара Загора, обществена поръчка с
предмет: Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи необходи-
ми за Клинична лаборатория по обособени позиции към „Многопрофилна болница
за активно лечение Проф. д-р Стоян Киркович”АД, гр.Стара Загора, на основание чл.
29, ал. 1 от ЗОП, в законоустановения срок, даваме следните разяснения:

Въпрос № 1
„Допустимо ли е групиране на документите за доказване на съответствие с

критериите за подбор по няколко обособени позиции, когато те са еднакви и
поставянето им в един плик №1, с надписване на номерата на обособените позиции, за
които се отнася? Например, за някои обособени позиции се изискват мостри, за други
каталози, за трети - документ за съвместимост със съответния апарат и т.н. - т.е. някои
обособени позиции имат общи /сходни документи за подбор и ако се събират и
оформят в отделни пликове №1, ще се повторят. Затова допустимо ли е групирането на
документите за подбор по някои показатели като наличие на мостри, или каталози, или
съвместими към даден апарат и т.н., като например в един плик №1 съберем на
документите за подбор за обособените позиции, за които представяме мостри, в друг
плик №1 съберем документите за обособените позиции, за които представяме каталози
и т.н. или не?”



Отговор на въпрос № 1
Изискването в документацията е въведено в предвид разпоредбата на чл.57, ал.3,

изр.2 от ЗОП и с оглед въведеното изискване от Възложителя да се представят
различни документи за доказване на съответствие с критериите за подбор по
различните обособени позиции. В текста на разпоредбата на чл.57, ал.3, ал.2 от ЗОП
законодателят е указал, че в тези случаи „участниците представят и отделни пликове
№1”. При систематичното тълкуване на разпоредбата с разпоредбите на чл.57, ал.2 и
чл.57, ал.3, изр.1 от ЗОП се налага единственият извод, че законодателят е предвидил в
случаите на чл.57, ал.3, изр.2 от ЗОП плик № 1 да бъде представян за всяка една
обособена позиция, каквото изискване съществува за плик № 2 и № 3 в обичайните
процедури, при които няма въведени изисквания за различни документи. Това най ясно
проличава по отношение на плик № 2, в който макар и в повечето случаи
предложението за изпълнение на поръчката, същият се представя за всяка обособена
позиция поотделно.

Предвид гореизложеното няма правна възможност за групиране на документите
в плик № 1 за няколко обособени позиции, дори и същите да са еднакви. Документите в
плик № 1 следва да бъдат представени в отделен плик за всяка една от обособените
позиции съобразно изискванията за нея.

Въпрос № 2
„Моля да уточните, отделните пликове №1, №2 и №3 окомплектоват ли се в общ

плик №1, общ плик №2 и респективно общ плик №3 или не?”

Отговор на въпрос № 2
Отговорът на въпроса е даден последователно с разпоредбата на чл.57, ал.1,

чл.57, ал.2 и чл.57, ал.3, изр.1 от ЗОП.
Предвид тези разпоредби отделните пликове № 1, № 2 и № 3 се окомплектоват в

отделни, общи пликове № 1, № 2 и № 3.

Въпрос № 3
„Необходимо ли е предоставянето на електронен/магнитен носител отделно във

всеки един Плик №3, попълнен само за позицията, за която е конкретният плик №3 или
е достатъчно, да приложим един електронен /магнитен носител съдържащ попълнена
ценова информация за всички обособени позиции, за които Участникът подава оферта,
поставен в отделен надписан по следния начин плик: „Пликс №3 „Предлагана цена -
съдържащ общ електронен /магнитен носител”?”

Отговор на въпрос № 3
Изискването на чл.57, ал.2, т.3 от ЗОП за поставяне на ценовото предложение на

участника в отделен плик е по отношение на ценовото предложение на хартиен
носител. Електронният/магнитен носител е за улеснение работата на комисията и
следва да се представи в един брой, съдържащ всички ценови предложения на
участника. Същият се поставя в отделен, запечатан плик с надпис ценово предложение
и се поставя в общия плик № 3.



Въпрос № 4
„Моля, да уточните, това означава ли, че във всеки Плик № 3 за конкретна

обособена позиция, офертата на хартиен носител трябва да съдържа първата страница
на таблицата с наименованията на колоните и само страниците от таблицата, на която
са попълнени данни за конкретната позиция, за която се подава Плик №3, или трябва да
се разпечатва за всяка позиция цялата таблица, т.е. и празните страници от таблицата,
на които няма попълнени данни?”

Отговор на въпрос № 4
Отговора на въпроса се намира на стр.10, т.3 от документацията.
Ценовото предложение на участника в плик № 3 за съответната обособена

позиция следва да съдържа само страниците на които има данни/за обособената
позиция за която е подадена офертата/, като се посочи колко страници съдържа и
същите/страниците да бъдат подписани от участника.

Въпрос № 5
„Моля, уточните изискването цената да се посочи до втория знак десетичен знак

се отнася за общата стойност на обособената позиция, нали? Допустимо ли е посочване
на единична цена до трети или четвърти десетичен знак, взимай в предвид факта, че
посочването на единична цена до втори десетичен знак би довело до рязко нежелано
увеличаване на цената?”

Отговор на въпрос № 5
На стр.9, раздел V, гл.А, т.1 от документацията се съдържа изискването за цена

на продукта. Цената, както за обособената позиция, така и цената на отделния продукт
следва да бъде посочена до 2 знака след десетичната запетая, като от особено важно
значение е цената на обособената позиция да бъде посочена до 2 знак след десетичната
точка. Няма пречка цената на единичен продукт в обособената позиция да бъде посочен
до четвъртия знак след десетичната точка, като закръглянето до вторият знак се
извършва автоматично от таблицата на електронния носител за целите на процедурата.

Изискването е въведено с оглед на това, че счетоводните правила не предвиждат
работа с цифри след втория десетичен знак, както и не може да бъде извършвано
плащане на цени след втория десетичен знак с оглед същесвуващите номинали на
парични средства на територията на страната. В този смисъл съществува и решение на
КЗК във връзка с предлагани цени от оператори на ваучери за храна и предлаганите от
тях цени, съдържащи по 8 и повече знака след десетичната точка.

Въпрос № 6
Съгласно т.III (6) при участие за повече от една позиция трябва да подадем

пликове №1, №2 и №3 по отделно за всяка позиция. Означава ли това, че при участие за
n на брой позиции с общи изисквания за подбор, трябва да подаваме отделен плик №1
за всяка позиция?

Допустимо ли е документите, които се едни и същи за всички позиции (напр.ГФО за
2013 год., декларации по чл.47 и чл.56 от ЗОП, Разрешение за търговия на едро с
медицински изделия, оторизации, които касаят повече от една позиция, сертификати по
ISO 9001 и ISO 13485, отнасящи се за производител на продукти, включени в повече от
една позиция, и други подобни) да бъдат поставени в един общ плик №1, а само
документите, касаещи конкретната позиция, да бъдат в отделен плик №1 за
съответната позиция?



Отговор на въпрос № 6
Изискването в документацията е въведено в предвид разпоредбата на чл.57, ал.3,

изр.2 от ЗОП и с оглед въведеното изискване от Възложителя да се представят
различни документи за доказване на съответствие с критериите за подбор по
различните обособени позиции. В текста на разпоредбата на чл.57, ал.3, ал.2 от ЗОП
законодателят е указал, че в тези случаи „участниците представят и отделни пликове
№1”. При систематичното тълкуване на разпоредбата с разпоредбите на чл.57, ал.2 и
чл.57, ал.3, изр.1 от ЗОП се налага единственият извод, че законодателят е предвидил в
случаите на чл.57, ал.3, изр.2 от ЗОП плик № 1 да бъде представян за всяка една
обособена позиция, каквото изискване съществува за плик № 2 и № 3 в обичайните
процедури, при които няма въведени изисквания за различни документи. Това най ясно
проличава по отношение на плик № 2, в който макар и в повечето случаи
предложението за изпълнение на поръчката, същият се представя за всяка обособена
позиция поотделно.

Предвид гореизложеното няма правна възможност за групиране на документите
в плик № 1 за няколко обособени позиции, дори и същите да са еднакви. Документите в
плик № 1 следва да бъдат представени в отделен плик за всяка една от обособените
позиции съобразно изискванията за нея.

Въпрос № 7
В документацията е заложено изискване за посочване на цени за 1мл., 1бр., 1гр.

и единична цена до 2-ри знак след запетаята. Някои от консумативите, напр. връхчета
за пипети, се продават в опаковки по 1 000бр. и цените им са под 10лв. При офериране
на цени до 2-ри знак се налага офертните предложения да бъдат завишени, за да се
спази изискването на документацията. Допустимо ли е да се предлагат цени до 4-ти
знак за продукти, които при посочената мерна единица не могат да се оферират с два
знака, без да се завишава реалната им цена?

Отговор на въпрос № 7
На стр.9, раздел V, гл.А, т.1 от документацията се съдържа изискването за цена

на продукта. Цената, както за обособената позиция, така и цената на отделния продукт
следва да бъде посочена до 2 знака след десетичната запетая, като от особено важно
значение е цената на обособената позиция да бъде посочена до 2 знак след десетичната
точка. Няма пречка цената на единичен продукт в обособената позиция да бъде посочен
до четвъртия знак след десетичната точка, като закръглянето до вторият знак се
извършва автоматично от таблицата на електронния носител за целите на процедурата.

Изискването е въведено с оглед на това, че счетоводните правила не предвиждат
работа с цифри след втория десетичен знак, както и не може да бъде извършвано
плащане на цени след втория десетичен знак с оглед същесвуващите номинали на
парични средства на територията на страната. В този смисъл съществува и решение на
КЗК във връзка с предлагани цени от оператори на ваучери за храна и предлаганите от
тях цени, съдържащи по 8 и повече знака след десетичната точка.

Въпрос № 8

Във връзка с участието на фирма Елит Медикал ООД в открита процедура по
ЗОП за възлагане на обществена поръчса с предмет: „Доставка на лабораторни
реактиви, химикали и консумативи необходими за Клинична лаборатория по обособени
позиции” имаме запитване по документация на търга.



В документацията за участие е отбелязано, че ако участник подава оферта за
повече от една обособена позиция трябва да подаде толкова пликове №1, колкото са
обособените позиции: „(6) В предвид чл.57, ал.3, изр.2 от ЗОП, когато участник подава
оферта за повече от една обособена позиция, пликове №1, №2 и 3 се представят за
всяка от обособените позиции.”

Цитат от ЗОП: „Чл.57,(3) (Нова -ДВ, бр.93 от 2011г., в сила от 26.02.2012г., изм. - ДВ,
бр. 40 от 2014г., в сила от 01.07.2014г.) Когато участник подава оферта за повече от
една обособена позиция, пликове №2 и 3 се представят за всяка от позициите. Когато
документи и информация, съдржащи се в плик №1, са еднакви за две или повече
обособени позиции, по които участникът участва, същите се поставят само в плика по
позицията с най-малък пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в списъка
на документи, съдържащ се в пликовете на останалите позиции.”

Ако за позициите, за които се подава оферта няма различни изисквания, относно
документите за подбор, то може ли да се подаде само един общ плик №1?

Отговор на въпрос № 8

Цитираният текст от ЗОП е в редакцията си, която е в сила и действа от
01.07.2014г. Настоящата процедура е открита с решение № 355/27.06.2014г. Съгласно §
115, ал.1 от ПЗР на ЗИД на ЗОП/ДВ, бр.40 от 13.05.2014г., в сила от 01.07.2014г./
„процедурите, открити до влизането на този закон, се довършват по досегашния ред”.
Доколкото настоящата процедура е открита преди 01.07.2014г. то приложение намира
разпоредбата на чл.57, ал.3, изр.2 от ЗОП в редакцията си преди 01.07.2014г., която
гласи:

Цитат от ЗОП /в редакцията си преди 01.07.2014г./ „Чл.57,(3) (Нова -ДВ,
бр.93 от 2011г., в сила от 26.02.2012г.) Когато участник подава оферта за повече от една
обособена позиция, пликове №2 и 3 се представят за всяка от позициите. Ако
възложителят е изискал представяне на различни документи за доказване на
съответствие с критериите за подбор по различните обособени позиции, участниците
представят и отделни пликове № 1.”

Изискването в документацията е въведено в предвид разпоредбата на чл.57, ал.3,
изр.2 от ЗОП /в редакцията си преди 01.07.2014г./ и с оглед въведеното изискване от
Възложителя да се представят различни документи за доказване на съответствие с
критериите за подбор по различните обособени позиции. В текста на разпоредбата на
чл.57, ал.3, ал.2 от ЗОП законодателят е указал, че в тези случаи „участниците
представят и отделни пликове №1”. При систематичното тълкуване на разпоредбата с
разпоредбите на чл.57, ал.2 и чл.57, ал.3, изр.1 от ЗОП се налага единственият извод, че
законодателят е предвидил в случаите на чл.57, ал.3, изр.2 от ЗОП плик № 1 да бъде
представян за всяка една обособена позиция, каквото изискване съществува за плик №
2 и № 3 в обичайните процедури, при които няма въведени изисквания за различни
документи. Това най ясно проличава по отношение на плик № 2, в който макар и в
повечето случаи предложението за изпълнение на поръчката, същият се представя за
всяка обособена позиция поотделно.

Предвид гореизложеното няма правна възможност за групиране на документите
в плик № 1 за няколко обособени позиции, дори и същите да са еднакви. Документите в
плик № 1 следва да бъдат представени в отделен плик за всяка една от обособените
позиции съобразно изискванията за нея.



На основание чл. 29, ал. 3 от ЗОП, настоящото разяснение ще бъде
изпратено до всички участници, закупили документация и ще бъде приложено
към документацията, която предстои да бъде закупена.

За възложителя:........./П/.........

Проф.д-р П.Чакърова,дм

Изп.директор на
Многопрофилна болница

за активно лечение Проф. Д-р
Стоян Киркович АД


