МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Изх. номер: КСИ-157
Дата: 06.07.20 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-157/2020 г.

ИН на регистрационната
форма от ССИ:

20200625-00080-0005

Възложител:

Министерство на здравеопазването

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:

Обособени позиции:
София – 1000
ул. ”Леге” № 4

„Доставка на лекарствени продукти за 2020 г.,
отпускани по реда на Наредба № 34 от 25.11.2005 г. за
реда за заплащане от държавния бюджет на лечението
на българските граждани за заболявания, извън
обхвата на задължителното здравно осигуряване, за
лечение на пациенти с ХИВ/СПИН, туберкулоза,
психични и поведенчески разстройства, дължащи се на
употреба на опиоиди, синдром на зависимост“, по
прекратенa обособена позиция № 8 с международно
непатентно наименование „DOLUTEGRAVIR““
Да
тел.: (02) 9859 71 50
факс: (02) 9859 71 52

Брой:
aop@aop.bg
www.aop.bg

Не
Професионална/и област/и, в
която/които попада предметът
Фармация
на възлаганата поръчка (според
възложителя):
Срок за изпълнение:

до 28.02.2021 г.

Прогнозна стойност на
поръчката в лв. без ДДС:

4 332 952, 66

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. Проекта на обявление, с което се оповестява откриването на процедурата;
3. Проекта на техническа спецификация
Всички документи, подлежащи на контрол, са получени в АОП
Всички документи, подлежащи на контрол, са изпратени по
предвидения ред
Проверката на проектите на техническата спецификация и
методиката за оценка (когато е приложимо) е извършена от
външен/ни експерт/и по чл. 232а ЗОП
Коментари и други бележки:

Да

Не

Да

Не

Да

Не

1. Проектите на документи, подлежащи на проверка, са получени в АОП на
29.06.2020 г., при спазване на чл. 117, ал. 1 ППЗОП и т. 4 от Правила на Агенцията
по обществени поръчки за електронен обмен на информация при осъществяване
на външен предварителен контрол, издадени на основание чл. 118 ППЗОП. На
30.06.2020 г. документи за същата процедура са получени и чрез Среда за
електронен обмен на съобщения (СЕОС), а на 03.07.2020 г. такива са
предоставени на Агенцията и на хартиен носител. Съгласно чл. 119 ППЗОП
документи, изпратени до АОП във връзка с контрола, при които не са спазени
изискванията по чл. 117 и чл. 118 ППЗОП, не се разглеждат. В тази връзка
бележките и препоръките на АОП се базират на документите, получени по
електронна поща, с придружително писмо по образец (вж. Методическо указание
на АОП с рег. № МУ-2 от 10.01.2020 г.).
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2. В проекта на решение за откриване на процедурата, възложителят е
отбелязал, че професионалната област, в която попада предметът на поръчката, е
„Фармация“. В случая са изпълнени изискванията на чл. 13, ал. 1, т. 1 от Наредбата
за външните експерти при предварителен контрол на обществени поръчки
(НВЕПКОП), но доколкото в списъка по чл. 232а, ал. 2 ЗОП, в посочената
професионална област няма включени външни експерти, проверката на проекта
на техническата спецификация е извършена от експерти на АОП и обхваща
съответствието на документа с изискванията на ЗОП (вж. чл. 18, т. 4 от
НВЕПКОП).

РАЗДЕЛ ІІІ

Резултати от проверката на АОП
Проект на решение за откриване на процедурата
Констатации и препоръки:

1. В документа не е посочен идентификационен номер (на регистрационната
форма от Системата за случаен избор). Препоръчваме при откриване на
процедурата същият да се попълни, да се отбележи, че е осъществен
предварителен контрол и да се посочи номер и дата на становището на АОП.
2. В поле І.1) e отбелязан NUTS код „България“. С оглед записания в полето
пощенски адрес на възложителя, коректният NUTS код е BG411 – София
(столица). Препоръчваме редакция.
Бележката е относима и към поле І.1) на проекта на обявление.
3. Препоръчваме уеднаквяване на записа в полета ІV.1) на решението и
ІІ.1.1) на обявлението относно наименованието на поръчката.
4. В поле V.1) е посочено, че поради необходимост от спешно възлагане на
поръчката, „за възложителя е невъзможно да спази минималния срок от 35 дни за
получаване на оферти и срокът за подаване на оферти ще бъде намален на 15 дни
от датата на изпращането за публикуване на обществената поръчка“. Съгласно
действащата редакция на чл. 74, ал. 1 ЗОП минималният срок за получаване на
оферти в открита процедура е 30 дни.
5. В поле VII.3) е записано, че „на основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалби
могат да се подават в десетдневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от
ЗОП“. С оглед провеждането на „ускорена“ процедура, приложимата разпоредба
е чл. 197, ал. 1, т. 3 ЗОП. Препоръчваме редакция.
Бележката е относима и към поле VI.4.3) на проекта на обявление.
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Проект на обявление за обществена поръчка
Обхват на поръчката
Констатации и препоръки:

В поле ІІ.2.3) е отбелязан код NUTS „България“, който е общ и не дава
представа за конкретното място на доставка. Препоръчваме същото да бъде
словесно изписано в полето, респ. да се посочи NUTS код, който съответства на
указаното място на изпълнение.

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност
Констатации и препоръки:

В поле ІІІ.1.1) не е посочено как се прилага и доказва поставеното изискване
за годност по отношение на чуждестранните лица (вж. чл. 60, ал. 1 ЗОП).
Препоръчваме допълване.

Условия във връзка с поръчката
Констатации и препоръки:

В поле ІІІ.2.2) е предвидено отстраняване на участник при наличие на
обстоятелство по „чл. 107, т. 4 във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП“. Доколкото
всички обстоятелства по чл. 107 ЗОП са основания за отстраняване от участие,
препоръчваме редакция.

Описание на процедурата
Констатации и препоръки:

Обосновката на необходимостта от спешно възлагане на поръчката в поле
ІV.1.1) е непълна с оглед препращането към стр. 2 от документацията. Доколкото
мотивите за избора на ускорена процедура следва да се съдържат в обявлението,
препоръчваме същите да бъдат изложени в пълнота, както е направено в поле V.1)
на решението (вж. чл. 74, ал. 5 вр. ал. 4 ЗОП и Приложение № 4, част Б, т. 12 ЗОП).

РАЗДЕЛ IV

Допълнителна информация
1. 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 и следва да се направи от
възложителя.
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2. При откриване на „ускорена“ процедура контролът по чл. 232 ЗОП
завършва след осъществяването на първия етап (вж. чл. 232, ал. 9, т. 2 ЗОП и
Методическо указание на АОП с рег. № МУ-2 от 10.01.2020 г. на електронен адрес
https://www2.aop.bg/wp-content/uploads/2020/01/MU_2_2020.pdf).

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: Подпис (не се чете)
МИХАИЛ МИХАЙЛОВ
Вярно с оригинала,
подписан на хартия
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