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ДО         
УЧАСТНИЦИТЕ 
В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 
С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА  
ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ПРЕЗ 2016Г.” 
В АОП С НОМЕР 00731 – 2015 – 0005  
 
 
 
 УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 

В хода на открита процедура с предмет „Доставка на лекарствени продукти през 

2016г.” с номер в АОП 00731-2015-0005, постъпи писмено запитване по електронната 

поща от участник в процедурата заведено с наш вх.№2762/18.09.2015г., а именно: 

1. „Тъй като участваме по няколко обособени позиции и ще имаме отделни пликове 
1,2 и 3 за всяка отделна позиция, следва ли те да бъдат поставени в общи пликове 1,2 
и3? 

2. Общата декларация по чл.47,  ал.1, ал. 2 и ал. 5 от  ЗОП трябва ли да се подпише 
освен от двамата управители , така също и от опълномощеното лице?“ 

На основание чл. 29, ал.2 от ЗОП във връзка с чл.29, ал.1 от ЗОП даваме 

следните разяснения: 

1. Отговор на въпрос № 1  – Нито в Закона за обществените поръчки, нито в 

документацията за участие в ОП са поставени нарочни изисквания към описаната 

ситуация, поради което участникът има правото по своя преценка да постави пликове 

№ 1, 2 и 3 от офертата си за отделните обособени позиции в общи пликове № 1, 2 и 3 

или пък да постави пликове № 1, 2 и 3 за отделните обособени позиции в общия плик 

на офертата си. 

 2. Отговор на въпрос № 2  – Декларацията по чл.47 ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП се 

попълва от лицата, които представляват участника съобразно търговската/ съдебната 

му регистрация. Те са посочени в чл.47 ал.4 от ЗОП. В кръга им не се включват 
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упълномощените от тях лица, поради което тези упълномощени лица не попълват 

декларацията.  

Това разяснение да се изпрати до участника, който е задал въпросите, на 

посоченият от него електронен адрес, както и да се приложи към документацията за 

ОП, която е качена в самостоятелният раздел за обществена поръчка с предмет 

„Доставка на лекарствени продукти през 2016г.“ на официалния сайт на „КОЦ – 

Стара Загора” ЕООД на адрес http://oncosz.com/?page_id=2910 в изпълнение на чл.29, 

ал.2 от ЗОП с цел да бъде достъпен за всички участници. 

 
 
 

 
С уважение,       / п / 
 
Д-Р ПЕТЬО ЧИЛИНГИРОВ 
Управител на „КОЦ – Стара Загора” ЕООД 
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