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ДО         
УЧАСТНИЦИТЕ 
В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 
С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА  
МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ПРЕЗ 2016Г.” 
В АОП С НОМЕР 00731 – 2015 – 0006  
 
 
 
 УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 

В хода на открита процедура с предмет „Доставка на медицински изделия през 

2016г.” с номер в АОП 00731-2015-0006, постъпи писмено запитване по електронната 

поща от участник в процедурата с изх.№6/24.09.2015г. заведено с наш 

вх.№2785/24.09.2015г., а именно: 

 „В горецитираната документация, в т. 3.4.1 от Указания за подготовка на офертите 
на участниците, не е предвидено изключение за непредставяне на документ по чл. 51, 
ал.1, т. 1 от ЗОП за новорегистрирани участници. Нашето дружество е вписано в 
търговския регистър през 2015 година. С цел недопускане на дискриминация от участие 
на новорегистрирани дружества, достатъчно ли е представяне на доказателства по чл.51 
„А“ от ЗОП, съгласно т.3.13 от настоящата документация и във връзка с чл. 105, ал. 6 от 
ЗОП?“ 

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

следните разяснения: 

Отговор на въпроса – Участникът не е уточнил коя е т.3.13 от настоящата 

документация. От съдържанието на документацията е видно че тя се състои от 21 

различни документи. Предполагаме че той е имал предвид т.3.13 от „Указания за 

подготовка на офертите на участниците“. Тази точка няма никаква връзка с чл.105 ал.6 

от ЗОП, тъй като последният се отнася до „секторните“ възложители, какъвто 

настоящият възложител не е. Дали е налице или не е дискриминация спрямо 

новорегистрираните участници е въпрос на законодателна преценка, изразена в 

съдържанието на ЗОП. За разлика от чл.50 ал.2 от ЗОП, който допуска изключение, то 

за доказване на техническите възможности по чл.51 ал.1 от ЗОП (и в частност по т.1) не 
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е предвидено такова. Ето защо участникът разполага с възможността, посочена в чл.51 

„А“ от ЗОП. При използването й следва да се представят и доказателства, че 

участникът ще има на разположение ресурсите на третите лица (чл.51 „А“ ал.1 изр.2 от 

ЗОП). В тази връзка е съдържанието на т.3.13 от цитираните указания, които насочват 

участника към някои от тези доказателства. 

 Това разяснение да се изпрати до участника, който е задал въпроса, 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 медицински изделия през 2016г.“ на официалния сайт на „КОЦ – Стара 

Загора” ЕООД на адрес http://oncosz.com/?page_id=2937 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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