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ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИВ обществена поръчка с
предмет; Jюг.ТАRКА НА ХИМИКАЛИ И
РЕАКТИRИ ~A НУЖДИТЕ НА УСБАЛЕ ..АКАЛ.
ИВ. ПЕНЧЕВ" ЕАД. открита на основание чл.
178, ал. 1, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 12 от
Закона за обществените поръчки (ЗаП)

ДО

ОТНОСНО: Писмено искане за разяснения от
участник във връзка с документация и
условия за участие в обществена поръчка по
реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за
обществените поръчки (ЗаП) - публично
състезание, във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 1 от
ЗаП, с предмет: ..LЮСТАВКАНА ХИМИКАЛИ И
РF.АКТИRИ ЗА НУЖЛИТЕ НА УСБАЛЕ ..АКАД.
ИВ. ПF.НЧЕВ"ЕАД"

Във връзка с постъпило искане за разяснения от участник, относно
процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки
(ЗаП) - публично състезание, във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗаП, с посочения
по-горе предмет на обществената поръчка и на основание чл. 180, ал. 2 от
Закон за обществените поръчки, предлагаме на Вашето внимание следните
разяснения:

Въпрос:

1. В Раздел 1-УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ,'1'.2.1.от документацията за участие,
е указано, че "Поръчката включва общо 10 обособени позиции, СЪГЛАСНО
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. Оферти могат да бъдат подавани за всички
обособени позиции, номенклатури, с изключение на "затворените системи".
Означава ли това, че участник може да оферира само една или няколко



номенклатури от избрана/и от него обособена/и позиция/и? Още един
въпрос - кои системи са "затворените системи" и къде в обявата за поръчка
или в документацията е определено, че тези системи са "затворени"?

Отговор: Всеки участник може да оферира само една или няколко
номенклатури от избрана/и от него обособена/и позиция/и, с изключение на
"затворените системи". Затворените системи са: ОП 3- РЕАКТИВИ ЗА
КОАГУЛОМЕТЪР «СТАРТ 4» - затворена система; ОП 4- ХЕМАТОЛОГИЧЕН
АНАЛИЗАТОР ВОULЕ/МЕDОNIС-ШВЕЦИЯ- затворена система; ОП5-
КЛИНИКОХИМИЧЕН АНАЛИЗАТОР "КОБАСИНТЕГРА 400" - затворена система;
ОП6 - КЛИНИКО-ХИМИЧЕН АНАЛИЗДТОР ACE-Alera - затворена система; ОП
7- ЙОНСЕЛЕКТИВЕН АНАЛИЗАТОР "AVL 9130"- затворена система; ОП 8-
ГЛЮКОАНАЛИЗАТОР "GA2" и «GA3"- затворена система; ОП 10- Реактиви,
капибратори. консумативи, помощни реактиви и конгроли за
имуноанализатор Cobas е 411 (Roche Diagnostics) - затворена система,

Затворените системи са подробно описани в решение за одобряване на
обявление за изменение или допълнителна информация заведено в преписка
NQOl150-2017-002 на АОП от 24.02.2017 г.

С оглед изложеното, участниците могат да подават оферти за една, няколко
или всички номенклатура от обособени позиции 1,2 и 9.

Въпрос:

2. 8 Методиката за определяне на комплексната оценка на оферта от
документацията за участие, е указано, че .Пц уч" е предложената от всеки
участник обща цена за изпълнение за съответната обособена позиция".
Въпросът ни е: как ще се сравняват офертите на двама участници, единият от
които е оферирал само една номенклатура, а вторият е оферирал 10
номепклатури от една и съща обособена позиция, след като в цитираното по-
горе изрсчспие от документацията се казва, че ще се сравняват общите цени
за изпълнение на съответната обособена позиция? Моля дайте ни и пример
как ще се сравняват 2 оферти, тъй като офертата на участника предложил по-
малко номенклатури ще е винаги по-евтина от тази на участника, оферирал
повече или всички номсиклатури от обособената позиция, а съгласно
методиката ви, ще се оценяват общите предложени цени по целите обособени
позиции, а не по отделните номенклатури в тях.

В следващите 2 изречения на Методиката за определяне на комплексната
оценка на оферта от документацията за участие, е указано, че .Покааателят
.Пц" се изчислява по формулата за всеки един от участниците за съответната
обособена позиция. При комплексните обособени позиции се изчислява
общата цена за цялата комплексна обособена позиция." Въпросът ни е: кои
обособени позиции са определени за "комплексни" и къде в обявата за
поръчка или в документацията за участие. е указано това?



Отговор:

Показателят "Цена" (Пц) се Изчислява по следната формула.
Пц = Пц min х 40

Пц уч

За позиции 1,2 и 9 за всяка номенклатура ще се прилага формулата.

"I1ц ппп" е постоянна величина ВЪВ формулата и представлява най-
ниската предложена обща цена за изпълнение за съответната номенклатура
от обособена позиция 1,2 и 9.

..Пц уч" е предложената от всеки участник цена за изпълнение за
съответната номенклатура.

За всяка номенклатура от позиции 1,2 и 9 ще бъде определен изпълнител.

За останалите обособени позиции, представляващи "затворени системи"
номенклатури няма - Т.е. обособените позици са комплексни, посочената по-
горе формула се прилага за оферираната обособена позиция. "Пц min" е
постоянна величина във формулата и представлява най-ниската предложена
обща цена за изпълнение за съответната обособена позиция от участник
Определя се след съпоставка на предложените от всички участници общи
цени за изпълнение за всяка обособена позиция.

.Пц уч" е предложената от всеки участник обща цена за изпълнение за
съотпетната обособена позиция.

Въпрос:

З. В обявата за поръчка, Възложителят е посочил прогнозни стойности за
изпълнение на поръчката по обособени позиции. Допуска ли Възложителят
офериране на доставката, ако стойността на офертата превишава прогнозната
стойност на съответната обособена позиция?

Отговор: Да. Възложителят допуска офериране на доставката, в случай, че
офертата превишава прогнозната стойност. Именно за това стойността е
прогнозна, а нс краен финансов ресурс, с който възложителят да разполага.

Въпрос:

4. Моля угочнете кои документи от офертата на участника искате да ви сс
представят на хартнен носител и кои на електронен носител. В
документацията за участие има на 4 места записи по този въпрос, които
взаимно си противоречат.



Отговор:

в точка 14. Съдържание на офертата, Възложителят е указал: Всички
документи и образци трябва да се предоставят на харти ен и електронен
носител /CD/. При разминаване на информацията от хартиен и електронен
носител за вярна се приема тази от хартиения носител. Цялото съдържание на
офертата следва да се предостави на хартиен носител. Същога следва да бъде
сканирано и предсотвено на възложителя и на електронен носител /СО/.

Въпрос:

5. В обнвата за поръчка и документацията за участие, Възложителят
изисква всяка доставка да се извършва в срок до 3 ДНИ от получаване на
заявка от Възложителя. При спешни заявки, доставката да се извършва до 24
ч. от получаване на заявката. За номенклатурите от обособена позиция 9 от
техническата спецификация. това изискване е практически невъзможно за
изпълнение поради наличието на радиоактивен маркер в продуктите с
кратък период на полуразпад. което прави невъзможно поддържането на
складови наличности за зареждане при заявка от Възложителя.
Поддържането на складови наличности от радиоактивни материали е и
противозаконно, тъй като ако същите не бъдат употребени, се превръщат в
радиоактивни отпадъци. Допуска ли Възложителят доставката на
номенклатурите от обособена позиция 9 от техническата спецификация. да се
извършва в срок до 10 работни дни след датата на пускане на съответната
партида, съгласно производствения календар на производителя?

Отговор:

Възложителят изисква всяка доставка да се извършва в срок до 3 дни от
получаване на заявка от Възложителя. При спешни заявки, доставката да се
извършва до 24 ч. от получаване на заявката. Предвид специфичния характер
на радиоактивните китове с ограничен период на полуразпад. възложителят
задължително се съобразява с актуалния календар на производителя, който
трябва да се предостави на възложителя. В тази връзка възложителят
допуска доставката на номенклатурите от обособена позиция 9 от
техническата спецификация. да се извършва, съгласно производствения
календар на производителя и ако горното се реализира отпада
необходимостта от спешни заявки.

Въпрос:

6. В чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от проекта за договор към документацията за
участие, Възложителят изисква при отправена рекламация, Изпълнителят в
срок до 24 часа от получаване на рекламацията да достави нови продукти с
необходимото качество за замяна на рекламираните продукти. Допуска ли
Възложителят. поради цитираните Б предходната точка съображения,
отстраняването на евентуални рекламации за номенклатурите от обособена



позиция 9 от техническата спецификация. да се извършва в срок до 10
работни дни след датата на пускане на съответната партида, съгласно
производствения календар на производителя?

Отговор: Възложителят изисква при отправена рекламация, Изпълнителят в
срок до 24 часа от получаване на рекламацията да достави нови продукти с
необходимото качество за замяна на рекламираните продукти. Предвид
специфичния характер на радиоактивните китове с ограничен период на
полуразпад възложителят допуска отстраняването на евентуални
рекламации за номенклатурите от обособена позиция 9 от техническата
спецификация, да се извършва в срок съгласно производствения календар на
производителя.

Въпрос:

7. В чл.26, ал. 1 от проекта за договор към документацията за участие, е
записано, че .Неиапълвение е налице, когато Изпълнителят не достави
заявените продукти 1) срок до 48 часа от подаване на заявката", което пряко
противоречи на изискването в обявата за поръчка и в документацията за
участие, доставката да се извършва в срок до 3 дни от получаване на заявка от
Възложителя.

Можем ли да считаме, че срокът по чл.26, ал. 1 от проекта за договор, за,
номенклатурите от обособена позиция 9 от техническата спецификация. е 48
часа след изтичане на нормалния срок за доставка от 10 работни дни след
датата на пускане на съответната партида, съгласно производствения
календар на производителя?

/2f. Изпълнителят се задължава да достави и разтовари заявената
количество продукти по спешна заявка в срок до 24 часа от нейното
получаване.

Отговор: Съгласно проекта на договора - Чл.9. /1/. Изпълнителят се
задължава да достави и разтовари заявената количество продукти в срок до 3
/три/ календарии дни от получаване на заявката.

Чл.26, аЛ.1 от проекта на договора е допусната явна фактическа грешка и
следва да се чете: ЧЛ.26. /1/. При неизпълнение на дадена заявка от страна на
Изпълнителя, същият дължи неустойка в размер на 200;()от стойността на
неизпълнената заявка с вкл. ддс. Неизпълнение е налице, когато
Изпълнителят не достави заявените продукти в срок до 72 часа, след
изтичане от подаване на заявката. Предвид специфичния характер на
радиоактивните китове с ограничен период на полуразпад за номенклатурите
от обособена позиция 9 от техническата спецификация неизпълнение на
дадена заявка е налице след изтичане на срока за доставка, съобразен с
производствения календар на производителя.



Въпрос:

8. В Раздел Ш- ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, Т.2.1. от документацията за
участие, е указано, че "Банковата гаранция следва да е със срок на валидност
равен на срока на договора (12 месеца), удължен с един месец", а в чл. 23, ал. 2
от проекта за договор към документацията за участие, се изисква банковата
гаранция в полза на Възложигеля, да бъде със срок на валидност не по-малко
от 60 дни след изтичане срока на договора. Кое от двете е вярното?

Отговор:

в договора е допусната явна фактическа грешка, вярното е: , "Банковата
гаранция следва да е със срок на валидност равен на срока на договора (12
месеца), удължен с един месец".

Суважение:
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Проф. Д-р с. 3ахариева- Изп. Директор


