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Изх. № 68/24.01.2019 г. 

 

ДО 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА  

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка 

на реактиви и медицински консумативи за нуждите на Клинична лаборатория, 

Клинична патология и Лаборатория Микробиология при "СБАГАЛ Проф. д-р Д. 

Стаматов - Варна” ЕООД по обособени позиции за период от 12 месеца" с уникален 

номер в РОП 00714-2018-0012 

 

 

 

Относно: постъпило запитване за разяснения по документацията за участие в открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на 

реактиви и медицински консумативи за нуждите на Клинична 

лаборатория, Клинична патология и Лаборатория Микробиология при 

"СБАГАЛ Проф. д-р Д. Стаматов - Варна” ЕООД по обособени позиции за 

период от 12 месеца", открита с Решение № 37/16.11.2018 г., публикувано в 

РОП с ID 885534 r оповестена с Обявление за поръчка с ID  885535 с уникален 

номер в Регистъра на обществените поръчки, поддържан от АОП 00714-2018-

0012 

 

На основание чл. 33 ал. 2 от ЗОП и в предвидения в същата разпоредба срок, 

Управителят на СБАГАЛ Проф.д-р Д.Стаматов-Варна ЕООД, в качеството си на 

Възложител на обществената поръчка, предостява на вниманието на заинтересованите лица 

следните разяснения: 

 

Въпрос:  

"В Раздел VІІ. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА, в т. 7. от 

документацията е упоменато, че единичната цена в лева без ДДС следва да бъде оферирана 

с тчност до втори знак след десетичната запетая. 

Моля, да уточните дали е допустимо, единичните цени за единица мярка /брой, тест, 

милилитър, без ДДС, като част от предлаганата опаковка реактив и консуматив, да са до 

четвърти знак след десетичната запетая, с оглед на това, да не се завишават изкуствено 

цените в артикули с неска себестойност, които се предлагат в опаковки напр. 100бр./оп., 

1000бр./оп., 100мл./оп., 500мл./оп., 1000мл./оп., 100 теста/оп., 200 теста/оп. и т.н. С 

възможността за повече от две значещи цифри след десетичната запетая в единичната цена 

за /брой, тест, милилитър/ би се избегнала колизията в ценовата оферта на участника да има 

една и съща цифра в колоните от таблицата – Ед.цена без ДДС и Ед.цена с ДДС когато 1 

бр./1 тест/1 мл./ артикулна единица струва напр. 0,01, 0,02 лева без ДДС. 

Съответно стойностите за опаковка предлаган реактив и консуматив и общите 

стойности по номенклатури ще бъдат представени до втори знак след десетичната запетая." 

 

Отговор:  

Доколкото в Раздел VІІ от документацията към обществената поръчка - Критерий за 

възлагане на поръчката, т. 1, 2 и 4 е предвидено, че предложенията, допуснати до оценка ще 

бъдат класирани въз основа на критерий "най-ниска обща цена за обособената позиция", за 

която се отнасят, формирана на база сумата от стойностите на всички номенклатурни 



единици, включени в обособената позиция; че оценката ще се извършва за всяка обособена 

позиция поотделно и е обща за всички обединени номенклатурни единици по позицията, 

като се извършва на база обща стойност в лева без ДДС за всяка обединена позиция; както 

и че на първо място ще бъде класиран участникът, предложил най-ниска цена за обособена 

позиция, отговорът на поставения въпрос е, че е допустимо посочването на единични цени 

за единица мярка /брой, тест, милилитър, без ДДС, като част от предлаганата опаковка 

реактив и консуматив/, да е до четвърти знак след десетичната запетая, като общите 

стойности за цялото прогнозно количество, посочено в Техническата спецификация, 

по отделните номенклатури, т.е. стойностите, които участникът ще посочи в колона 9 

на Ценовото предложение, както и общата цена за обособената позиция, за която се 

отнася предложението, следва да са оферирани с точност до втори знак след 

десетичната запетая. 

 

 

Проф.д-р Емил Ковачев: ........................................................ 

Управител на СБАГАЛ Проф.д-р Д.Стаматов Варна ЕООД  

 

 

Информацията, съставляваща лични данни в настоящия документ е заличена на 

основание чл. 2 ал. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл. 42 ал. 5 от ЗОП 


