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До всички заинтересовани лица
относно ОП с УИН 00732-2019-0013 ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Доставка на медицински изделия включващи общоболнични медицински консумативи, разтвори за
хемодиализа и лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев
Стоянов" АД - Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки
по обособени позиции и номенклатури”
На основание: Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и
обявление за изменение или допълнителна информация № 2/16.01.2020 година на Изпълнителния
директор на МБАЛ“проф.д-р.П.Стоянов“ АД - Ловеч
Изменение в документацията и Обявлението за поръчка се прави във връзка с окончателното
становище на Агенцията по обществени поръчки, регистрирано в деловодната система на АОП под
номер КСИ-265/14.01.2020 г. по чл.232, ал.З, т.2 от ЗОП /ВТОРИ ЕТАП на контрола/.
Информация за ПЪРВИ ЕТАП на контрола - Становище на Агенцията по обществени поръчки,
регистрирано в деловодната система на АОП под номер КСИ-265/04.11.2019 г. по чл.232, ал.З, т.1 от
ЗОП и Становище за извършена проверка от външен експерт по чл.232а ЗОП на проекта на
техническата спецификация на процедурата избрана за контрол по чл.232 от ЗОП.
Да се чете в документацията към обществената поръчка:
1. Раздел - II. УКАЗАНИЯ ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УЧАСТИЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА-точка 2. ИЗИСВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ - част Д/Изисквания към
участниците по чл.55, ал.1 от ЗОП :
2. лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството
на държавата, в която е извършено деянието - дейност по Търговия на едро с медицински изделия,
съгласно чл.77 от Закон за Медицинските Изделия:
Промените не внасят съществени изменеия в условията на обявената поръчка и съответно
процедулата не попада в хипотезите на чл.ЮО, ал.7 от ЗОП и същите са направени съгласно срока по
чл.ЮО, ал.2 от ЗОП.
На основание чл.10, ал.13 от ЗОП с публикуването на обявлението за изменение или допълнителна
информация се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени.
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