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РАЗЯСНЕНИЕ ПО Д ( Ж Ш Й Щ Й | Г А Ж УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА 
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Избор на изпълнител за 
извършване на доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане съгласно техническа 
спецификация по обособени позиции: 
Поз.1 „Мебели", Поз.2 „Бяла и черна техника", Поз.З „Компютри и периферия", Поз.4 
„Електрически инструменти и железария", Поз.5 „Домашни потреби", Поз.6 „Постелен 
инвентар", Поз.7 „Аптечни артикули", Поз.8 „Медицинско оборудване". 

Въпрос 1 От представената техническа спецификация не става ясно как трябва да се 
оферират артикулите по обособени позиции. Моля за предоставяне на образец или 
подробни инструкции кои артикули да съдържа техническото предложение и ценовата 
оферта по съответните позиции. 

На последната страница на Техническата спецификация се намира легенда, която 
посочва цветовото разпределение на артикулите по обособени позиции. Артикулите по 
Позиция 1 са оцветени в оранжево, по Позиция 2 в синъо, а тези по Позиция 3 са в зелено. 
Участвайки в процедурата всеки участник се задължава, в случай че е избран за изпълнител да 
достави всички артикули по съответната позиция. Не е необходимо същите да бъдат 
изброени изчерпателно в офертата на участника, тъй като с подаване на офертата се приема , 
че предложените срокове, цени и други предложения се отнасят до всички артикули по 
позицията посочени в Техническата спецификация. 

Въпрос 2 В РАЗДЕЛ II Съдържание на офертата точка е) мостри, описание и/или 
снимки на стоките, които ще се доставят, когато е приложимо: не става ясно трябва ли 
да бъде приложен снимков материал към предложението. 

В горепосочената точка е посочено, че изброените документи се представят, когато това 
е приложимо. В случая Възложителят не е поставил условие да се представят такива материали 
и поради това за участниците не възниква задължение да предоставят снимков материал. 
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