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ЦАРИЦА ЙОАННА 

ИСУЛ
УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

РАЗЯСНЕНИЕ

Относно: Постъпило запитване във връзка с открита процедура с предмет „Доставка на 
канцеларски материали, офис консумативи и печат на бланки за УМБАЛ 

„ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ” ЕАД”

Въпрос: С цел коректно изготвяне на офертата, моля Възложителя да уточни коя е 
вярната прогнозна стойност, в Обявлението са посочени стойности без ДДС, които не 
отговарят на посочените в Документацията.

Отговор: На основание чл. 21. (1) от ЗОП прогнозната стойност на обществената 
поръчка се определя от възложителя и включва всички плащания без данък върху 
добавената стойност (ДДС) към бъдещия изпълнител на обществената поръчка, 
включително предвидените опции и подновявания на договорите, посочени изрично в 
условията на обществената поръчка. Възложителя в Документацията е заложил както 
следва:
В “Раздел ПГ
т. 1. Предмет на поръчката. Пълно описание на предмета на поръчката:
Прогнозната стойност на поръчката за 24 месеца е 281 869,00 лева без ДДС. 
Прогнозната стойност заедно е предвидените опции е 388 783,27 лева без ДДС и е
максималният финансов ресурс, определен от Възложителя за изпълнение на 
обществената поръчка за обособената позиция.

Обществената поръчка е разделена на четири обособени позиции, всяка от които 
съдържа различен брой артикули:

а) Обособена позиция №  1 -  „Канцеларски материали” . В тази обособена 
позиция са включени 44 броя артикули, подробно описани в техническата спецификация. 
Предвидената от възложителя прогнозна стойност за 24 месеца е 76 269.00 лв. без ДДС, 
а заедно с предвидените опции е 106 776,60 лева без ДДС.

б) Обособена позиция № 2 -  „Принтерна хартия” . В тази обособена позиция са 
включени 2 броя артикули, подробно описани в техническата спецификация. 
Предвидената от възложителя прогнозна стойност за 24 месеца е 45 600,00 лв. без ДДС, 
а заедно е предвидените опции е 63 840,00 лева без ДДС.

в) Обособена позиция №  3 -  „Тонери” . В тази обособена позиция са включени 70 
броя артикули, подробно описани в техническата спецификация. Предвидената от 
възложителя прогнозна стойност за обособената позиция е 135 000.00 лв. без ДДС, а с 
предвидените опции е 189 000,00 лева без ДДС.

г) Обособена позиция №  4 „Печатни формуляри” ще бъде възложена по реда 
на чл. 20, ал. 4 т. 3 от ЗОП.

т. 3. Възможност за изменение на договора.
Съгласно чл. 116, ал.1, т. 1 от ЗОП се предвиждат следните възможности за 

изменение на договора:
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а) при липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, същият 
може да бъде удължен до изразходване на прогнозна му стойност заедно предвидените 
опции за съответната обособена позиция, но не повече от 4 (четири) месеца;

б) в случай че възникне необходимост от доставка на консумативи за офис- 
техника по Обособена позиция № 3 ’’Тонери” , невключени в техническата 
спецификация, Възложителят може да заявява необходимото количество, като 
извършените доставки не може да надхвърлят прогнозната стойност на обособената 
позиция с повече от 20 процента;

в) в срока на договора възложителят може да заявява допълнително количество 
консумативи от Обособена позиция №  1 „Канцеларски материали” и Обособена 
позиция № 2 „Принтерна хартия” , като общата стойност на отделните доставки не може 
да надвишава 20 процента от стойността на съответната обособена ]

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

/проф. д-р Бок




