
"СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБШПГОУШ-
НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС" ЕАД 

1142-20ФИЯ 
Бул. "3. Лмои" N954 

/Г/ 
д о 
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

ОТНОСНО: Постъпило писмено искане за разяснения по условията на публична покана ID 
в АОП 9040595, публикувана на 07.04.2015 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Абонаментна извънгаранционна сервизна поддръжка на медицинска апаратура в „СБР-НК" 
ЕАД" по тринадесет обособени позиции. 

Във връзка с постъпило на 20.04.2015 г. в „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ПО 
РЕХАБИЛИТАЦИЯ - НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС" ЕАД писмено искане, на основание чл. 
1016, ал.6 от ЗОП правя следните разяснения по условията на горепосочената обществена 
поръчка: 

Въпрос № 1: Трябва ли да се попълва паспортната част, цената и да се подпечата 
предложения проекто договор от документацията за търга съгласно ЗОП за абонаментно 
поддържане на медицинска техника? 
Отговор: Не. Офертата трябва да съдържа изисканите в публичната покана и в 
документацията за участие в поръчката документи и информация. Декларацията за съгласие 
с условията на проекта на договора се съдържа в образец Данни за лицето, което прави 
предложението. 

ПРОКУРИСТ: 

Плумелина Мичева 



«СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХЮИЛИТАЦИЯ-
НАЦИОНАЛЕН КОМЛЛВСС" ЕАД 

1142-СОФИЯ 
ьул. "В. Листа" NsW 

д о 

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА J 0 ~А 

ОТНОСНО: П О С Т Ъ П И Л О писмено искане за разяснения по условията на публична покана I D 

в АОП 9040595, публикувана на 07.04.2015 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Абонаментна извънгаранционна сервизна поддръжка на медицинска апаратура в „СБР-НК" 
ЕАД" по тринадесет обособени позиции. 

Във връзка с постъпило на 20.04.2015 г. в „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ПО 
РЕХАБИЛИТАЦИЯ - НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС" ЕАД писмено искане, на основание чл. 
1016, ал.6 от ЗОП правя следните разяснения по условията на горепосочената обществена 
поръчка: 

Въпрос № 1: В образеца на декларацията за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и 
ал. 5 от ЗОП, след основният текст, сте написали следното изречение: ИНФОРМАЦИЯ 
ОТНОСНО ПУБЛИЧНИТЕ РЕГИСТРИ, В КОИТО СЕ СЪДЪРЖАТ ПОСОЧЕНИТЕ ПО-
ГОРЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА: 
Моля да ни разясните какво имате предвид, за кои публични регистри става въпрос? 

Отговор: Съгласно чл. 49, ал. 9 от ЗОП в декларацията по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП се 
включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените 
обстоятелства. 
При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е 
длъжен да представи документите от съответния компетентен орган за удостоверяване 
липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, освен когато законодателството на 
държавата, в която участникът е установен, предвижда включването на тези обстоятелства в 
публичен регистър. 
В случай че някои от обстоятелствата, посочени в декларацията, не се съдържат в публични 
безплатни регистри, то в декларацията по отношение на тези обстоятелства не се посочва 
информация относно публичните регистри, в които се съдържат декларираните 
обстоятелства, но при подписване на договора за възлагане на обществената поръчка, 
участникът, определен за изпълнител е длъжен да предостави документи от съответния 
компетентен орган за удостоверяване на тези обстоятелства. 

ПРОКУРИСТ: / 


