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ОТНОСНО: Искане за разяснение във връзка с публикувана покана до всички
заинтересовани лица с предмет: „Доставка на бързи антигенни тестове за
провеждане на индивидуално неинвазивно изследване на SARS-CoV-2 с цел скрининг
на ученици от 1-4 клас и осигуряването на по-продължително провеждане на
учебния процес присъствено“,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с постъпило запитване по горепосочената покана, правим следните
разяснения:
Въпрос № 1:
При определяне на изпълнител за доставка, с каква тежест ще бъде всеки от двата
критерия: срок на доставка и цена? Каква е формулата, по която ще се установи
изпълнителя? Смятаме, че липсата на конкретна предварително известна система
нарушава обективността при определяне на изпълнител.
Отговор № 1:
Предвид обстоятелството, че в публикуваната покана, възложителят изрично е
посочил, че срокът на доставка следва да е до три работни дни след сключване на
договора, то всички участници предложили срок на доставка до три работни дни след
сключване на договора, ще бъдат допуснати до класиране, което ще се извърши въз
основа на критерия „най-ниска цена“.
Въпрос № 2:
Как ще се гарантира конфиденциалността на подадените оферти? Предвидена ли
е възможност за участие на представител на всеки участник-юридическо лице при
отваряне на ценовите оферти?
Отговор № 2:

Участниците следва да посочат в офертите си информация, която смятат за
конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Участниците не могат да се
позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които
подлежат на оценка.
Участниците могат да подават офертите си, както през електронна поща
delovodstvo@mh.government.bg, така и чрез запечатан плик в деловодството на
Министерство на здравеопазването.
Предвид обстоятелството, че за настоящата покана не се прилагат разпоредбите на
Закона за обществените поръчки, а в Закона за мерките и действията по време на
извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.,
и за преодоляване на последиците (по който закон се възлага закупуването на посочените
по-горе тестове), не е предвидена процедура за възлагане, както и предвид настоящата
епидемиологична обстановка в страната и спешността за избор на изпълнител/и, не е
предвидена възможност за присъствие на участниците при отваряне на офертите.
Въпрос № 3:
Възможно ли е участието на един участник с няколко различни марки тестове от един и
същ вид, но на различни производители?
Отговор № 3:
Участник може да участва с различни марки тестове на различни производители, които
отговарят на изискванията посочени в поканата.
Въпрос № 4:
Допустимо ли е да бъде предложен срок за доставка 2 седмици от датата на подписване
на договора?
Отговор № 4:
Виж отговора на Въпрос № 1.
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