МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Изх. номер: КСИ-30
Дата: 13.02.2020 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-30/2020 г.

ИН на регистрационната
форма от ССИ:

20200124-00594-0006

Възложител:

Университетска многопрофилна болница за
активно лечение (УМБАЛ) Свети Иван Рилски
ЕАД - София

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:

„Доставка на медицински изделия за неврохирургия”
за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София
Да
Не

Брой:

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:

28 000 000

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. 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 е
извършена от външен/ни експерт/и по чл. 232а ЗОП
Коментари и други бележки:

Да

Не

Да

Не

Да

Не

РАЗДЕЛ ІІІ

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

1. В поле IV.6) възложителят мотивира невъзможността за разделяне на
поръчката на обособени позиции с разпоредбата на чл. 30 от ППЗОП и
разделянето на предмета на номенклатурни единици. Разписаната в посочената
норма възможност е уредена като изключение. Тя е приложима, когато
предметът на възлагане вече е разделен на обособени позиции и е необходима
допълнителна диференциация. С оглед на посоченото мотивите са
несъстоятелни и неприемливи.
Препоръчваме редакция.
2. В поле VІІ.3) е отбелязано, че „Жалба срещу решението може да се
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подава в срока по чл. 197 от ЗОП“. Направената препратка е обща. Следва да се
има предвид, че срокът за обжалване на решението за откриване трябва да бъде
съобразен с вида на възлаганата процедура. Доколкото разглежданата процедура
е „открита“, то коректната препратка е към чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП.
Препоръчваме редакция.
ІІІ.2) Проект на обявление за обществена поръчка
Обхват на поръчката
Констатации и препоръки:

1. В поле ІІ.1.6) е отбелязано, че в предмета не са обособени позиции, а
според описанието в полета ІІ.1.4) и ІІ.2.4) на обявлението и ІV.3) на решението
той е разделен на номенклатурни единици. Допълнително е уточнено, че оферти
могат да се подават за една или повече номенклатурни единици и че класирането
се извършва за всяка номенклатура отделно. Посоченото води към извод, че
възложителят раздробява предмета на части, с което цели избор на множество
изпълнители. В тази връзка и с оглед бележката по ІV.6) на решението
препоръчваме да се създадат обособени позиции. Относно номенклатурите
следва да се има предвид, че в ЗОП не е уредено обжалване на части от
обособена позиция. С оглед на това сключването на договор по обособена
позиция, раздробена на номенклатури, е допустимо когато решението на
възложителя влезе в сила по отношение на всички номенклатурни единици (вж.
чл. 203, ал. 5 ЗОП).
2. В поле ІІ.2.4) е записано, че „Възложителят не e длъжен да изкупи
посочените в спецификацията количества“. Обръщаме внимание, че поръчаните
количества следва да са сравнително близки до първоначално посочените.
Съществено изменение в обема на поръчката може да бъде предпоставка за
промяна в кръга на заинтересованите лица и да окаже влияние на оферираната
цена. Препоръчваме прецизиране на информацията. В случай че възложителят
не може да определи ориентировъчно количество на договора, препоръчваме да
обмисли възможността за прилагане на другите възможности за възлагане на
поръчката, като рамково споразумение, опции и др.
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.
2. При осъществяване на контрола е съобразен редът за възлагане на
обществени поръчки до възникване на задължението за използване на
централизираната електронна платформа по чл. 39а, ал. 1 ЗОП (вж. § 131, ал. 3 от
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ПЗР на ЗИДЗОП (обн. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 102 от 2019
г.), Методическо указание на АОП с рег. № МУ-1 от 06.01.2020 г. на електронен
адрес
https://www2.aop.bg/wp-content/uploads/2020/01/MU1_2020.pdf
и
Методическо указание на АОП с рег. № МУ-10 от 16.12.2019 г. на електронен
адрес https://www2.aop.bg/wp-content/uploads/2019/12/MU10.pdf).

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Подпис (не се чете)
Вярно с оригинала,
подписан на хартия

Доц. д-р МИГЛЕНА ПАВЛОВА
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