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ЗАПОВЕД 

№ 95/11.03.2019 г. 

За ПОПРАВКА НА ТЕХНИЧЕСКА ГРЕШКА 

в документация за участие в обществена поръчка , открита с Решение № 81/27.02.2019 г., публикувано в 

РОП с ID 897515/27.02.2019 г. 

 

Във връзка с допусната техническа грешка в документация за участие в обществена поръчка с предмет 

„Доставка на лекарствени средства за нуждите на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД гр. Велико Търново“ 

НАРЕЖДАМ: 

Допускам поправка на допусната техническа грешка в документация за участие в „Доставка на 

лекарствени средства за нуждите на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД гр. Велико Търново“ открита с 

Решение № 81/27.02.2019 г., публикувано в РОП с ID 897515/27.02.2019 г., както следва: 

1. В обществената поръчка не е включена доставка на медицински изделия за СБАЛПФ „Д-р 

Трейман” ЕООД, видно от наименованието на поръчката, решението за откриване на поръчката, 

както и от обявлението, публикувано в РОП. Поради, което, текстовете в документацията, 

касаещи доставка на медицински изделия не следва да се четат. 

2. Срокът за регулярна доставка на лекарства е до 48 часа след изпращане на заявката, а не 24 

часа, както е посочено в документацията. Срокът за доставка е виден от  обявлението, 

публикувано в РОП. Поради, което, текстовете в документацията, касаещи срокът за регулярна 

доставка на лекарства, следва да се четат  48 часа вместо 24 часа. 

3. Към датата на доставката, гаранционният срок на стоките, предмет на доставката, е не по- малко 

от 70 % от остатъчния срок на годност, а не 75 %, както е посочено в документацията. Срокът на 

годност е виден от  обявлението, публикувано в РОП. Поради, което, текстовете в 

документацията, касаещи гаранционният срок на стоките,  следва да се четат   70 % часа вместо 

75 %. 

 

Настоящата заповед да се публикува на интернет строницата на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД, 

профил на купувача, заедно с коригирана тръжна документация. 

Д- р Стела Денчева Стефанова, 

 Управител на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД 

http://www.sbalpfz/

