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Изх. № 1 9 . 04 , 2019 ДО
в с и ч к и  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: Постъпило писмено искане за разяснения по документацията за участие в 
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Услуги по изпиране за 
нуждите на „СБР-НК“ ЕАД“, открита с Решение № РД-09-30-1 от 05.04.2019 г., уникален 
номер в РОП 00120-2019-0006.

Във връзка с постъпило на 17.04.2019 г. в „СБР-НК“ ЕАД писмено искане на основание чл. 
33 от ЗОП правя следните разяснения по условията на горепосочената обществена поръчка:

Въпрос: Как участник, намиращ се на 200 км и за да получи определен брой точки, близък до 
максимални и в същото време да е спазена целта на ЗОП, да е в равнопоставено участие с 
другите кандидати ще изпълни Вашето условие: ,^срокът на изпълнение бъде съобразен с 
технологично необходимото време за обработване на заявката за услуга (при обикновена й 
спешна заявка), придвижването на представител на Изпълнителя до обектите, 
натоварването на мръсния болничен текстилен материал, транспортирането му до 
обекта на изпълнителя, изпирането, натоварване на чистия болничния текстилен 
материал, транспортирането му до обектите на възложителя, при спазване на всички 
изискванията по изпиране, опаковане и транспортирането на чистия текстилен 
материал'‘?

Отговор: Възложителят е утвърдил следните критерии за качество: „Срок за изпълнение на 
услугата при обикновени заявки“ -  П2, „Срок за изпълнение на услугата при спешни заявки“ 
-  ПЗ и „Срок за реакция при получен сигнал за недостатъци“ -  П4, като по отношение на 
всеки един от тях в Методиката за определяне на комплексната оценка на оферта -  част от 
документацията за обществената поръчка са посочени минимални и максимално допустими 
срокове, съобразени със спецификите на дейността -  предмет на поръчката и нуждите на 
Възложителя. На участниците е предоставена възможност да правят предложения по всеки 
един от посочените показатели съобразно собствените си възможности за изпълнение на 
поръчката в съответствие с поставените условия и в рамките на допустимите срокове по 
всеки един от показателите за оценка. . / )
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