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•ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ-ЕАД

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 
ЩАКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

"ЦАРИЦА. ЙОАНИА - ИСУЛ" ЕАД - София
До
Всички заинтересовани лицаИзх. № M 4 l /$..Г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило писмено запитване с вх. № 2365/20.11.2019 г., относно 
открита с Решение № 44/06.11.19 г. на изпълнителния директор на УМБАЛ „Царица Йоанна- 
ИСУЛ” ЕАД процедура за възлагане на общетвена поръчка с предмет: „Пране и гладене на 
спално бельо, постелочен инвентар, работно и предпазно облекло на УМБАЛ „Царица 
Йоанна-ИСУЛ” ЕАД”, на основание чл.ЗЗ, ал.2 и ал.4 от ЗОП давам следните разяснения:

Въпрос № 1: „С оглед правилното и законосъобразно прилагане на поставения от Вас 
критерий за подбор спрямо участниците в обществената поръчка, моляда бъде даден 
еднозначен отговор, какво следва да се разбира под употребеното в т. 4.3 от Раздел IV на 
одобрената с Ваше Решение № РД - 03044 от 06.112019 г. документация за участие в 
процедурата понятие „спецлизирани транспортни средства”, чрез които участниците следва 
да докажат своите възможности за изпълнение на поръчката?”

Отговор: Под „специализирани транспортни средства”, участниците следва да 
разбират моторни превозни средства обозначени с трайна маркировка, приспособени за 
извършване на транспорт на чисто и мръсно пране при спазване изискванията за 
транспортиране, посочени в чл. 33, ал. 2, 3 и 4 от Наредба № 12 от 16.11.2018 г. за здравните 
изисквания към обществените перални, обн., ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г.

Въпрос № 2: „На какви изисквания следва да отговарят декларираните за изпълнение 
на поръчката транспортни средства и на какъв регистрационен, респ. разрешителен режим 
подлежат същите според действащото законодателство?”

Отговор: В документацията за участие в обществената поръчка - изисквания относно 
техническите и професионалните способности на участниците, Възложителят не е 
формулирал искане участниците да псочват на какъв регистрационен, респективно 
разрешителен режим подлежат специализиран! “ цото
законодателство.
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