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ЗАПОВЕД 

№ 80/09.03.2020 г. 

За ПОПРАВКА НА ТЕХНИЧЕСКА ГРЕШКА 

в документация за участие в обществена поръчка , открита с Решение № 71/27.02.2020 г., публикувано в 

РОП с ID 962432/27.02.2020 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 и в техническата 

спецификация за участие в „Доставка на лекарствени средства за нуждите на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ 

ЕООД гр. Велико Търново“ открита с Решение № 71/27.02.2020 г., публикувано в РОП с ID 

962432/27.02.2020 г., както следва: 

В документация и в техническата спецификация за участие в „Доставка на лекарствени средства 

за нуждите на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД гр. Велико Търново“ открита с Решение № 71/27.02.2020 

г., публикувано в РОП с ID 962432/27.02.2020 г. е записано, че същата включва 191 медикамента . Видно 

от Решението и обявлението в РОП за откриване на обществената поръчка, както и от изброяването на 

номенклатурните единици в обр. 4.1. – ценово предложение и приложение № 1 към техническата 

спецификация, номенклатурните единици са 181 / сто осемдесет и една/, поради, което, текстовете в 

документацията, касаещи броят на номенклатурните единици, посочени в документация и в 

техническата спецификация за участие в „Доставка на лекарствени средства за нуждите на СБАЛПФЗ 

„Д-р Трейман“ ЕООД гр. Велико Търново“ следва да се четат 181 / сто осемдесет и една/, а не 191 / сто 

деветдесет и една/ . 

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

профил на купувача, заедно с коригираната документация и техническа спецификация. 

Д- р Стела Денчева Стефанова, 

 Управител на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД 

http://www.sbalpfz/

