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ДО 
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

ОТНОСНО: Постъпило писмено искане за разяснения по документацията за участие в 
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хигиенни 
материали за нуждите на „СБР-НК" ЕАД1' с уникален № 00120-2015-0005 в РОП. 

Във връзка с постъпило на 06.07.2015 г. в „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА 
РЕХАБИЛИТАЦИЯ - НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС" ЕАД писмено искане, на основание чл. 
29, ал.2 от ЗОП правя следните разяснения по документацията за участие в горепосочената 
обществена поръчка: 

Въпрос № 1: Здравейте, аз съм специализирано предприятие към АХУ и искам да попитам 
подборът за критерий не се прилагат за специализираните предприятия .Дейността на 
фирмата се занимава главно с доставка на перилни ,почистващи препарати и домашни 
пособия/потреби ,но има един текст от обществената поръчка ,който ме притеснява : 
10. Доказателствата за технически възможности, посочени в т.Ш.2.3. на Обявлението за 
обществена поръчка, а именно: 
10.1. Сертификат по международен стандарт за качество ISO 9001:2008 за внедрена система 
за управление на качеството или еквивалент - оригинал или заверено от участника копие; 
10.2.Сертификат по международен стандарт ISO 14001:2004 система за управление на 
околната среда или еквивалент - оригинал или заверено от участника копие;, 
10.3. Сертификат по международен стандарт за внедрена система за управление на здраве и 
безопасност при работа (СУЗБР) в съответствие със спецификация OHSAS 18001 или 
еквивалент- оригинал или заверено от участника копие 

Отговор: Съгласно члЛбг ал.5 т.1 от ЗОП, в случаите, в които поръчката е обявена като 
запазена за предприятия за хора с увреждания, определените от възложителите критерии за 
подбор не се прилагат за кандидати и участници, които са специализирани предприятия или 
кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица. 
В Техническите спецификации - част от документацията за участие в процедурата са 
посочени всички изисквания на Възложителя по отношение на хигиенните материали под № 
47 и 48 и оферираните от участниците хигиенни материали трябва да отговарят напълно на 
тези изисквания така, както са поставени. 

Въпрос № 2: Относно 

АНТИГЕЛ 1 л. брой 10 

този антигел за какво е може ли по подробна информация ,за какво се използва? 

Отговор: Заявеният от възложителя продукт Антигел 1л. е очистител на горивната система 
на различни типове двигатели на дизелово гориво (добавка). 

ПРОКУРИСТ: 

Плумелина Мичева 


