
СТОЛИЧНА ОБЩИНА 
„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ

ЗАБОЛЯВАНИЯ”
ЕООД СОФИЯ-ГРАД

Уважаеми господин Панов,

По смисъла на чл. 72, ал. 1 от Закона за обществените поръчки представляваното от Вас 
дружество „СОЛОМЕД“ ЕООД -  участник в открита процедура с предмет: „ДОСТАВКА ПО 
ЗАЯВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА СБАЛОЗ ЕООД 
СОФИЯ- ГРАД ПО 18 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, е предложило цена за изпълнение на 
поръчката, която е с повече от 20 на сто по-благоприятна от средната стойност на предложенията 
на останалите участници по същия показател за оценка по следните обособени позиции: 
обособена позиция №1 - Превързочни материали и обособена позиция №9 - Пластмасови 
консумативи.

С оглед на това, на основание чл. 72, ал. 1 от Закона за обществените поръчки моля да 
представите подробна писмена обосновка за начина на образуване на ценовото предложение на 
„СОЛОМЕД“ ЕООД по посочените по-горе две обособени позиции.. Писмената обосновка на 
предложението следва да се представи в 5-дневен срок от получаване на настоящото искане в 
запечатан плик в деловодството на “СБАЛОЗ” ЕООД София- град.

Съгласно чл. 72, ал. 2 от Закона за обществените поръчки обосновката може да се отнася 
до: икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги или на 
строителния метод; избраните технически решения или наличието на изключително 
благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за 
изпълнението на строителството; оригиналност на предложеното от участника решение по 
отношение на строителството, доставките или услугите; спазването на задълженията по чл. 115 от 
Закона за обществените поръчки; възможността участникът да получи държавна помощ“.

Ако не представите в срок писмената обосновка или тя не съдържа изложение на 
обективните доказателства или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са 
обеективни, комисията предлага на възложителя участника да бъде отстранен от процедурата.
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ДО
„СОЛОМЕД“ ЕООД, с адрес гр. София 1618, ж.к. „Бъкстон“, 
ул. „Казбек“ 49, с ЕИК 832018046, чрез управителя Георги 
Иванов Панов - участник в открита процедура с предмет: 
„ДОСТАВКА ПО ЗАЯВКА НА МЕДИЦИНСКИ 
КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА СБАЛОЗ ЕООД 
СОФИЯ- ГРАД ПО 18 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

Относно: искане за предоставяне на обосновка по чл. 72, ал. 
1 от Закона за обществените поръчки

С уважение:
/Д-р Борислав Димитров 
управител на „СБАЛОЗ“


