МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Изх. номер: КСИ-49
Дата: 30.04.2019 г.

СТАНОВИЩЕ
за осъществен контрол
по чл. 232 от ЗОП
за съответствие с изискванията на ЗОП на проектите на документи по чл. 232,
ал. 3, т. 1 ЗОП (І етап)
за съответствие с изискванията на ЗОП на документите по чл. 232, ал. 3, т. 2 ЗОП
(ІІ етап)
РАЗДЕЛ І

Процедура
Към КСИ №

КСИ-49/2019 г.

ИН на регистрационната
форма от ССИ:

20190305-00463-0005

Възложител:

МБАЛ „Свети Николай Чудотворец“ ЕООД

Вид на възложителя:
Вид на процедурата

публичен (чл. 5, ал. 2, т. 1-17 и ал. 3 ЗОП)
секторен (чл. 5, ал. 4,т. 1-3 ЗОП)
Открита процедура

Процедурата е „ускорена“:

Да
Не

Обект на поръчката:

Строителство
Доставки
Услуги
Услуги по Приложение № 2

Предмет на поръчката:

Обособени позиции:

„Доставка на медикаменти, медицински консумативи,
медицински изделия за ортопедия и лабораторни
реактиви /съгласно спецификация/ за нуждите на
МБАЛ “Свети Николай Чудотворец”ЕООД,гр.Лом“
Да
Не

Брой: 4

Професионална/и област/и, в
която/които попада предметът
47. Медицина
на възлаганата поръчка (според
възложителя):
София – 1000
ул. ”Леге” № 4

тел.: (02) 9859 71 50
факс: (02) 9859 71 52

aop@aop.bg
www.aop.bg

Срок за изпълнение:

12 месеца

Прогнозна стойност на
поръчката в лв. без ДДС:

802 000

Финансиране:

Изцяло от националния бюджет
Изцяло или частично със средства от ЕС
Друго:

Критерий за възлагане на
поръчката:

Най-ниска цена
Ниво на разходите
Оптимално съотношение качество/цена

Коментари и други бележки:
РАЗДЕЛ ІІ

Проверени документи
Проверката обхваща следните документи:
1. Решение за откриване на процедурата;
2. Обявление за поръчка;
3. Техническа спецификация
Всички документи, подлежащи на контрол, са получени в АОП
Всички документи, подлежащи на контрол, са изпратени по
предвидения ред
Проверката на проекта на техническата спецификация е извършена
от външен експерт по чл. 232а ЗОП
Коментари и други бележки:

Да

Не

Да

Не

Да

Не

Проверката на проекта на техническата спецификация на първия етап
контрол е извършена от външен експерт, избран по реда на наредбата
чл. 232а, ал. 6 ЗОП. На втория етап на контрол проверката се извършва
експерти на АОП и обхваща съответствието на документа с изискванията
ЗОП.

на
по
от
на

РАЗДЕЛ ІІІ

Резултати от проверката на АОП
ІІІ.1) Решение за откриване на процедурата
Констатации и препоръки:

В становището за извършена проверка от външен експерт по чл. 232а ЗОП
е направена препоръка, касаеща приложението на чл. 49, ал. 2 ЗОП, която не е
съобразена от възложителя. В АОП не са изпратени писмени мотиви съобразно
изискването на чл. 232, ал. 7 ЗОП (вж. чл. 122в, ал. 2 ППЗОП и Методическо
указание на АОП с рег. № МУ-4 от 28.02.2019 г.).
Възложителят следва да има предвид разпоредбата на чл. 232, ал. 10 ЗОП.
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ІІІ.2) Обявление за обществена поръчка
Технически и професионални възможности
Констатации и препоръки:

В поле III.1.3) се изисква участниците да разполагат със „собствени, наети,
на лизинг или предоставени от трети лица транспортни средства“. Доколкото в
обявлението не са отбелязани минимални изисквания за допустимост по
зададения критерий за подбор, като достатъчно следва да се счита наличието на
едно транспортно средство. В същото поле не са посочени и документите, с
които в случаите по чл. 67, ал. 5 ЗОП и чл. 112, ал. 1, т. 2 ЗОП се доказва
съответствие с поставеното условие (вж. чл. 59, ал. 5 ЗОП).
Административна информация
Констатации и препоръки:

В поле ІV.2.6) е посочен срок на валидност на офертите „4 месеца”.
Същевременно в документацията за участие (стр. 5) е записано, че офертите
трябва да бъдат валидни „120 (сто и двадесет) календарни дни“ „от датата на
подаването на офертата“.
Следва и да се има предвид, че срокът на валидност започва да тече „от
датата, определена за краен срок за получаване на оферти“ (вж. чл. 35а, ал. 2,
изр. второ ППЗОП).
ІІІ.3) Техническа спецификация
Констатации и препоръки:

В техническата спецификация, при някои от номенклатурните единици
(напр. в пореден № 767: „Пастьор пипета пластмасови, нестерилна 3мл.“, „Gilson
универсални наконечници, жълти, 200 µl, нестерилни“, „Микроепруветка с
капаче Епендорф, ф-12/37 1,5 мл, нестерилна от полипропилен“ ) не е съобразена
разпоредбата на чл. 49, ал. 2 ЗОП.
РАЗДЕЛ IV

Допълнителна информация
Становището касае съответствието на представените в АОП документи с
изискванията на ЗОП. Преценката за съответствие с други нормативни актове е
извън правомощията на Агенцията.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Подпис (не се чете)
Доц. д-р МИГЛЕНА ПАВЛОВА
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