
Република България 
   Администрация на Президента 

   

            ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ 
 Изх. № 02-08-54 (10)/ 30.05.2017 г. 
 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
Във връзка с постъпили искания за разяснения по условията на документацията за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицинско оборудване за 
лечебни заведения – бенефициенти по благотворителната инициатива „Българската 
Коледа“ 2016/2017 г.“, Ви уведомявам следното: 

  
Предстои публикуване на решение за одобряване на обявление за изменение на 

документацията. 
По зададените въпроси: 

Въпрос № 1 
„Въпроси към методиката на оценка във връзка с  чл. 70 , ал. 7 , т. 3 от  ЗОП:  

1. В методиката на оценка е посочено, че при експертната оценка по показателя  
Допълнителни предложения ( П3)  ще се присъждат точки за предложения на функции на 
апаратурата, които по същество са допълнителни  и не представляват част от 
задължителните изисквания, съгласно техническото задание. 

Често спецификации и функции, считани за предимства от едни, са окачествявани като 
индиферентни или дори като недостатъци от други потребители. За да могат участниците  
да подберат и оферират  най – подходящия модел и допълнителни  функционални 
технически възможности, окомплектовка и други показатели, повишаващи качеството и 
функционалността и в съответствие с  чл. 70 , ал. 7 , т. 3 от  ЗОП, моля посочете конкретно 
за всяка обособена позиция кои  допълнителни  функционални технически възможности 
(работни програми, допълнителни приставки, аксесоари), окомплектовка и други 
показатели, повишаващи качеството и функционалността са приоритетно важни за 
възложителя, в какъв диапазон следва да бъдат, за да бъдат оценени като предимства?  

2. Кои спецификации, които могат да се изразят цифрово, ще бъдат бонифицирани и 
колко точки ще носи максимално всяка от тях,  съответно колко точки ще донесат на 
участника, който ги е включил в офертата и цената? 

3. Кои са конкретно допълнителните характеристики, които са неизмерими в цифри, 
но са важни за възложителя,  ще бъдат бонифицирани и с колко точки?“ 
 

Отговор:  
Оценката по показател Допълнителни предложения (П3) е експертна, ще се базира 

на сравнителен анализ на съответните предложения от всички оферти по конкретната 
обособена позиция и ще се извърши от висококвалифицирани специалисти. 
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Въпрос № 2: 
„ОП № 7 "Ултразвуков апарат за диагностика в детска възраст и неонатология": 

Трансдюсерът по т. 7.19 Микроконвексен широколентов трансдюсер с честотна лента: поне 
4.0-9.0 MHz. трансабдоминален или ендокавитарен трябва да бъде?“ 

Отговор: 
Трансдюсерът трябва да е от трансабдоминален тип. 

 

Въпрос № 3: 
„В зададените критерии за възлагане е заложен критерий за качество 

„Допълнителни предложения" с тежест 20. Бихте ли разяснили какво конкретно 
би следвало да се разбира под „Допълнителни предложения"?“ 

 

Отговор:  
Допълнителните предложения следва да съдържат: 

- В повече допълнителна окомплектовка; 

- В повече функционални възможности (работни програми, допълнителни приставки, 
аксесоари и др.); 

- В повече и/или други показатели, повишаващи качеството и функционалността. 
 

Въпрос № 4 
В Раздел II, т. 30.6.2  Технически спецификации, 4.30  по ОП № 30 „Течен 

хроматограф под високо налягане“ има следните изисквания: 
„30.6.2. Точност на дължината на вълната: не повече от ± 0,1 nm“ 

Това изискване е неприложимо за UV детектор за течен хроматограф и принципната 
схема на детектора, независимо от неговия производител, не позволява постигане на 
точност под 1 nm, поради което предлагаме изискването да бъде променено на „± 0,1 nm“. 

 

Отговор: 
Виж разяснение публикувано на профила на купувача на 29.05.2017 г. 

 

Въпрос № 5: 
„В техническите спецификации за ОП 8 „ Монитор за основни жизнени функции с 

пулсоксиметър“ е описано: 

8.10. Да има възможност за измерване на температура с поне 2 електрода 
едновременно 

8.11. да има възможност за изобразяване на най малко 2 отвеждания от IBP 
едновременно, с динамично измерване на налягане: поне 50 до 300 mmHg. 
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Моля да уточните дали възложителят има предвид „измерване на температурата с 
поне 2 електрода едновременно“ и „2 отвеждания от IBP едновременно“ като възможност 
или като задължително включено в комплектацията.“ 

 
Отговор: 

Параметрите по т. 8.10 и 8.11 следва задължително да са включени в комплектацията. 
 

 

  С УВАЖЕНИЕ,                                                              

      /П/ 
 

Димитър Стоянов 
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА ПРЕЗИДЕНТА 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


