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ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: Постъпило писмено искане за разяснения по документацията за участие в 
открита процедура за възлагане на обществена с предмет: „Доставка на хранителни продукти 
на едро за нуждите на „Специализирани болници за рехабилитация -  Национален комплекс“ 
ЕАД“, открита с Решение № РД-09-246-1 от 17.11.2016 г., уникален номер в РОП 00120- 
2016-0016.

Във връзка с постъпило на 25.05.2017 г. в „СБР-НК“ ЕАД писмено искане на основание чл. 
33, ал. 1 от ЗОП правя следните разяснения по условията на горепосочената обществена 
поръчка:

Въпрос № 1: Тъй като при първоначално определения срок бяхме подготвили оферта за 
участие, ведно с протоколи за изпитване, които са валидни спрямо дата на подаване на 
оферта 27.12.2016 г., то моля да получим изричен отговор Възложителят ще приеме ли, че 
същите са в съответствие с указанията за участие и спрямо новия срок за подаване на оферти 
и Възложителят ще допусне ли до етап отваряне на Предлаганите ценови параметри така 
подготвена оферта с приложени протоколи за изпитване, които са били валидни спрямо дата 
на подаване на оферта 27.12.2016 г. ?

Отговор: При разглеждане на постъпилите оферти ще се спазват точно изискванията към 
офертите на участниците, приети от възложителя с влязло в сила решение № РД-9-246-1 от 
17.11.2016 г., с което е одобрена документацията за участие.

В раздел V „Изисквания при съставяне и представяне на офертата от участника”, т. 3.8 
предвижда като част от техническото си предложение участниците да представят Протоколи 
за изпитване от акредитирана лаборатория за всеки продукт от предмета на поръчката (с 
изключение на пресни плодове и зеленчуци), съгласно чл. 52, ал. 1 от ЗОП, за доказване на 
постигната еквивалентност при удовлетворяване на изисквания, определени в техническото 
задание на възложителя и описанието на предмета на поръчката, отнасящи се до 
безопасността и/ или съответствието на изследваните артикули, които еа оферирани и 
описани в таблиците за съответствие на участниците. За доказване на съответствие на 
оферираните пресни плодове и зеленчуци с изискванията на техническата спецификация 
\шастниците представят сертификати за контрол на съответствието, издадени от БАБХ. 
Предоставените протоколи и сертификати трябва да са издадени на името на участника до 30 
/тридесет дни/ преди датата на подаване на офертите и да се отнасят за оферираните от
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кандидатите продукти, описани в техническите спецификации, част от Техническото 
предложение. За пресни плодове и зеленчуци, които не са в най-масово предлагане, 
представляващи артикули №№ 110,113,127,128,129,130,131,135 от пълното описание на 
предмета на поръчката, представените от участника сертификати за контрол на 
съответствието могат да бъдат издадени до 12 (дванадесет месеца) преди датата на 
подаване на офертите.

Срокът за подаване на оферти е 19.06.2017 г., като нито едно лице не е подало оферта в 
рамките на първоначално обявения срок.
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