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Изх. № 02-08-44 (6)/ 18.06.2020 г. 

            
       ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ 

 
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“ 2019/2020 г.“ по 
обособена позиция № 16 „Набор за хирургични инструменти за деца“, 
представяме следните разяснения: 

 
Въпрос № 1 

 В техническата спецификация по обособена позиция № 16 „Набор за 
хирургични инструменти за деца“, вместо описание и характеристики на 
инструментите са използвани каталожни номера на конкретен производител. 
Ще приеме ли Възложителят участие с аналогични модели хирургични 
инструменти от други производители? 
 Отговор: 

Виж решение за прекратяване на процедурата по обособена позиция № 16 
„Набор за хирургични инструменти за деца“. 

 
Въпрос № 2 
В техническата спецификация по обособена позиция № 16 „Набор за 

хирургични инструменти за деца“ липсва описание на хирургичните 
инструменти, а са посочени каталожни номера на конкретен производител. Това 
толерира един конкретен производител на хирургични инструменти, което е в 
противоречие с изискванията на ЗОП. 
 Отговор: 

Виж решение за прекратяване на процедурата по обособена позиция № 16 
„Набор за хирургични инструменти за деца“. 
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Въпрос № 3 
По отношение на изискването доставените изделия да са в 

производствената листа на съответния производител не по-рано от 2015 г., 
бихме искали да Ви обърнем внимание на това, че в обособена позиция № 16 
„Набор за хирургични инструменти за деца“ са включени класически 
хирургични инструменти. Това изискване е неприложимо за производители с 
традиции и опит в производството на хирургични инструменти и може да се 
отнася само за такива започнали дейността си след 2015 г.  

Считаме, че изискванията за различните видове медицински изделия 
включени в предмета на поръчката трябва да бъдат различни. Несъотносимо е 
да има еднакви критерии за съвременна медицинска апаратура и класически 
хирургични инструменти. 

 
 Отговор: 

Виж решение за прекратяване на процедурата по обособена позиция № 16 
„Набор за хирургични инструменти за деца“. 

 
 На основание чл. 33, ал. 4 от ЗОП настоящите разяснения се предоставят 
чрез профила на купувача на следния адрес:  
https://www.president.bg/cat165/1315/dostavka_medicinsko_oborudvane_BG_Kole
da_2019_2020.html 

 
 
            (П)* 
 

Димитър Стоянов 
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА ПРЕЗИДЕНТА 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 
 
 
 
*Подписът е заличен на основание разпоредбите на ЗЗЛД 
 


