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МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

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-53/2019 г.

ИН на регистрационната
форма от ССИ: 20190311-00521-0001

Възложител: „Специализирана болница за активно лечение по
акушерство и гинекология – Майчин дом“ ЕАД

Вид на възложителя:
публичен (чл. 5, ал. 2, т. 1-17 и ал. 3 ЗОП)
секторен (чл. 5, ал. 4,т. 1-3 ЗОП)

Вид на процедурата Открита

Процедурата е „ускорена“:
Да
Не

Обект на поръчката:

Строителство
Доставки
Услуги
Услуги по Приложение № 2

Предмет на поръчката:

„Приемане, транспортиране, обезвреждане и
депониране на опасни болнични отпадъци,
генерирани от дейността на „СБАЛАГ – Майчин
дом“ ЕАД за 24 месеца.

Обособени позиции:
Да Брой: 3
Не

Професионална/и област/и, в
която/които попада предметът

47. Медицина
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на възлаганата поръчка (според
възложителя):

Срок за изпълнение: 24 месеца

Прогнозна стойност на
поръчката в лв. без ДДС: 354 800 лв.

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. Проекта на решение за откриване на процедурата.
2. Проект на обявление за обществената поръчка.
3. Проекта на техническата спецификация.

Всички документи, подлежащи на контрол, са получени в АОП Да Не

Всички документи, подлежащи на контрол, са изпратени по
предвидения ред Да Не

Проверката на проекта на техническата спецификация е извършена
от външен/ни експерт/и по чл. 232а ЗОП Да Не

Коментари и други бележки:

РАЗДЕЛ ІІІ
Резултати от проверката на АОП

Проект на обявление за обществена поръчка

Обхват на поръчката
Констатации и препоръки:

За обособена позиция № 2 в поле ІІ.2.3) е отбелязан NUTS код BG-341 – гр.
Бургас, който не съответства на мястото на изпълнение, посочено с думи.
Препоръчваме редакция.
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Технически и професионални възможности
Констатации и препоръки:

В т. 1 на поле III.1.3) e посочено „участникът да разполага със собствен
персонал за изпълнението на поръчката, назначен на трудов договор – работници
и правоспособни водачи, извършващи превоз на опасни товари...“. Съгласно
чл. 63, ал. 1, т. 2 от ЗОП, възложителят може да изисква от участниците да
разполагат с необходимия брой технически лица, включени или не в структурата
на участника, а в чл. 65, ал. 1 и ал. 2 ЗОП; чл. 66, ал. 1 и ал. 2 ЗОП е уредена
възможност той да се позове на капацитета на трети лица или да използва
ресурсите на подизпълнител. С оглед на посоченото, препоръчваме прецизиране
на изискването, освен ако възложителят не разполага с аргументи, че
поставянето му произтича от нормативните изисквания на специален закон. В
допълнение, следва да се има предвид, че изисквания за осигуряване на
определени ресурси, необходими за изпълнението, към момента на подаване на
офертата, са непропорционални и натоварващи участниците, тъй като само един
от тях ще бъде избран за изпълнител.

РАЗДЕЛ IV
Допълнителна информация

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

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Подпис (не се чете)

МИХАИЛ МИХАЙЛОВ
(Съгласно Заповед № РД-21/27.03.2019 г.)

Вярно с оригинала,
подписан на хартия


