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Изх. №: 537/29.10.2014 
 
 
        ДО 
                                                                                     Д-Р ТИХОМИР КОЛЕВ 
        ДИРЕКТОР ПРОДАЖБИ 
        СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД 
        ГР. СОФИЯ 
 
 
 
 
Относно : Искане за разяснения по документация за участие в обществена    
                  поръчка с предмет: „Доставка на медикаменти и консумативи за    
                  нуждите на ЦСМП-Русе през 2015-2017 г“. №00114-2014-0003 
 
 

       УВАЖАЕМИ Д-Р КОЛЕВ, 
 
 

       С настоящето Ви предоставям отговори на поставените въпроси. 
 
Отговор на въпрос №1 
 
Съгласно чл. 57, ол.1 от ЗОП, участника в процедурата за възлагане на 
обществена поръчка лично или упълномощен от него представител следва да 
представи Офертата си в запечатан непрозрачен плик  , депозирана лично или 
по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът 
следва да посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и 
електронен адрес, а когато офертата е за самостоятелно обособени позиции - и 
за кои позиции се отнася. В случаите по чл. 25, ал. 3, т. 3 върху плика се 
отбелязва и за кои части от номенклатурите в обособената позиция се подава 
офертата. Пликът следва да съдържа  три отделни запечатани непрозрачни и 
надписани плика, както следва:   плик № 1 с надпис „Документи за подбор", в 
който да са поставени документите и информацията по чл. 56, ал. 1, т. 1 - 
5, 8, 11 - 14 2. (доп. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.; изм., бр. 40 от 
2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение 
на поръчката", в който да е поставено техническото предложение, и ако е 
приложимо - декларацията по чл. 33, ал.4; 3. плик № 3 с надпис „Предлагана 
цена", който да съдържа ценовото предложение на участника . В случай, че 
участника подава оферта за повече от една обособена позиция, пликове № 2 и 
3 следва да се представят за всяка от позициите. Когато документи и 
информация, съдържащи се в плик № 1, са еднакви за две или повече 
обособени позиции, по които участникът участва, същите следва да се поставят 
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само в плика по позицията с най-малък пореден номер, като това 
обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в 
пликовете на останалите позиции. 
 
Отговор на въпрос №2 
 
Съдържанието на плик №2, който съгласно разпоредбата на чл. 57, ал. 2, т.2 от 
ЗОП следва да е с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” следва 
да съдържа техническото предложение, а при приложимост и декларация по чл. 
33 , ал.4 от ЗОП. 
 
Отговор на въпрос №3 
 
В случай, че участник в обявената процедура желае да подаде оферта за 
повече от една обособена позиция, то следва пликове № 2 и 3 да се представят 
за всяка от позициите. Когато документи и информация, съдържащи се в плик 
№ 1, са еднакви за две или повече обособени позиции, по които участникът 
участва, същите следва да се поставят само в плика по позицията с най-малък 
пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на 
документите, съдържащ се в пликовете на останалите позиции, като от това 
следва, че участникът не следва да представя по един различен плик №1 за 
всяка от обособените позиции, за които кандидатства.  
 
Отговор на въпрос №4 
 
Вижте Отговор на въпрос №3 
 
Отговор на въпрос №5 
 
Надлежно представено предложение за отложено плащане в срок до 30 дни ще 
бъде прието от възложителя с цел осигуряване на законосъобразност на 
процедурата и привеждане на обявения срок в съответствие с изискванията на 
Търговския закон.  
 
 
 
 
 
        С уважение 
        Директор: 
        /д-р П. Бахчеванова/ 
 
 
 


