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Р А З  Я С Н Е Н И Е
Уважаеми Господа,

Във връзка с постъпилото запитване в „МБАЛ-Хасково” АД за 
разяснение по документацията за участие в обществена поръчка с 
предмет: “Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на
клинична лаборатория при МБАЛ- Хасково АД” е десет обособени 
позиции, открита с Решение № 0636/07.10.2013 г., на основание чл. 29, ал. 
3 във връзка с чл. 29, ал. 1 от 30IT, Ви изпращаме следните разяснения по 
поставените въпроси.

Въпроси:

1. В т.14, стр.17 от документацията като изискуеми документи за 
доказване на икономическо и финансово състояние са изискани 
Отчет за приходи и разходи и годишен баланс за 2010 и 2011 г., 
което противоречи на раздел VI. т.1, стр.12 „Минимални 
изисквания за икономическото и финансово състояние на 
участниците”, където се изисква доказване на минимален оборот за 
2011 и 2012 години. Същото се отнася и за т.15, стр.17 от 
документацията, където се изисква информация по. Чл.50, ал.!, т.З 
от ЗОП за общия оборот и оборота от предоставяне на услуги, 
аналогични с предмета на поръчката за 2010 и 2011 г., както и за 
т.16, стр.17, за предоставяне на Списък-Декларация (свободен 
текст), съдържащ основните договори (с аналогичен предмет на 
настоящата поръчка) изпълнени от участника през 2010 и 2011г. с 
посочен предмет на договора,стойност, срокове на изпълнение, 
датите (на сключване и изпълнение) и клиентите.

2. В техническата спецификация и в таблицата за ценовото 
предложение за обособена позиция № 3 “Реактиви и консумативи 
необходими за работата на биохимичен анализатор, модел BS-300” 
позицията за РЕАКЦИОННИ КЮВЕТИ ЗА. "MINDRAY BS 300" 
единицата мярка е бр., а прогнозното количество 3000. Това 3000 
кювети ли са или 3000 кюветни сегмента (дъгички) с по 10 кювети. 
В същата техническа спецификация позиции Промиващ разтвор 1 
(алкален) за BS-300 (500 ml) и .Промиващ разтвор 2 (кисел) за BS- 
300 (500 ml) са с прогнозно годишно количество 100 мл., което е 
пет пъти по малко от посочената опаковка в наименованието.
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Отговор на въпроси:

1. Изисканите от възложителя документи за отчет за приходи и 
разходи и годишен баланс, за минимален оборот, за общия оборот и 
оборота от предоставяне на услуги, аналогични с предмета на поръчката 
и списък-декларация съдържащ основните договори /с аналогичен 
предмет на настоящата поръчка/' изпълнени от участника се отнасят за 
2011 и 2012 г.

2. В техническата спецификация и в ценовото предложение за 
обособена позиция № 3 „Реактиви и консумативи необходими за 
работата на биохимичен анализатор, модел BS-300” позицията за 
реакционни кювети се отнася за 3000 кюветни сегмента /дъгички/ с 
по 10 кювети. Промиващ разтвор 1 /алкален/ и промиващ разтвор 2 
/кисел/ става въпрос за брой опаковка от 500 мл. по 2 /два/ броя от 
двата вида.


