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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-49/2019 г.

ИН на регистрационната
форма от ССИ: 20190305-00463-0005

Възложител: МБАЛ „Свети Николай Чудотворец“ ЕООД

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 процедура

Процедурата е „ускорена“: Да
Не

Обект на поръчката:

Строителство
Доставки
Услуги
Услуги по Приложение № 2

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

Обособени позиции: Да Брой: 4
Не

Професионална/и област/и, в
която/които попада предметът
на възлаганата поръчка (според
възложителя):

47. Медицина
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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. Проект на решение за откриване на процедурата;
2. Проект на обявление за поръчка;
3. Проект на техническа 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 експерт по чл. 232а ЗОП Да Не

Коментари и други бележки:

РАЗДЕЛ ІІІ
Резултати от проверката на АОП

ІІІ.1) Проект на обявление за обществена поръчка

Възлагащ орган
Констатации и препоръки:

В поле I.3) е попълнен интернет адрес, който препраща към профила на
купувача на възложителя. При откриване на процедурата препоръчваме да се
посочи адрес, водещ директно до електронната преписка на поръчката, в която
се съдържа документацията за участие (вж. чл. 32, ал. 1 и ал. 2 ЗОП, чл. 36а, ал.
1, т. 3 и ал. 2 ЗОП и Приложение № 4, част Б, т. 2 ЗОП).
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Обхват на поръчката
Констатации и препоръки:

В поле II.2.4) на обявлението, за всички обособени позиции, възложителят е
посочил естеството на доставките, включени в обхвата на съответната позиция,
без да предостави данни за техния обем (вж. чл. 46, ал. 2 ЗОП и Приложение
№ 4, част Б, т. 7). Посочването в обявлението на прогнозни количествени данни
е необходимо, за да могат заинтересованите лица да преценят дали изпълнението
на поръчката е по възможностите им. Препоръчваме допълване на
информацията.

Технически и професионални възможности
Констатации и препоръки:

1. В поле ІІІ.1.3) към участниците е поставено изискване да представят
„копие на разрешение за производство, издадено по реда на ЗЛПХМ или за
търговия на едро с лекарствени продукти или удостоверение за регистрация за
търговия на едро с лекарствени продукти, или разрешение за внос-издадени по
реда на ЗЛПХМ или регулаторен орган на друга държава-членка, по реда на
Глава девета Търговия на едро с лекарствени продукти на ЗЛПХМ“. Обръщаме
внимание, че с поставеното условие не се изследват техническите и
професионални способности на участниците (вж. чл. 63, ал. 1 ЗОП), а годността
им за упражняване на професионална дейност. Препоръчваме преместване на
информацията в относимото към нея поле ІІІ.1.1) на обявлението.

2. В същото поле е записано, че участниците трябва да представят
сертификат за качество ISO 9001:2008, EN ISO 13485:2003 или друг
еквивалентен сертификат на системи за управление на качеството на
„производителя на предлаганите от участника продукти...“. Съгласно чл. 63,
ал. 1, т. 10 ЗОП, възложителят може да изисква прилагане на системи за
управление на качеството само от участника в процедурата, с оглед на което,
препоръчваме редакция.

В допълнение, във връзка с изисквания сертификат за качество
ISO 9001:2008, обръщаме внимание, че системите за управление на качеството
се посочват чрез съответната серия европейски стандарти (т.е. обозначението
включва EN) (вж. чл. 64, ал. 3 ЗОП). Препоръчваме допълване.

Възложителят следва и да има предвид, че според информацията на
интернет страницата на Българския институт по стандартизация (БИС),
стандартът БДС EN ISO 9001:2008 е отменен и заменен от БДС EN ISO
9001:2015. Отново от данни на страницата на БИС се установява, че
действащият стандарт е БДС EN ISO 13485:2016. Препоръчваме редакция.

3. В посоченото поле се съдържат условия за представяне на мостри,
декларация за съвместимост, каталози и др. Доколкото същите са приложими
към техническата спецификация и офертата, препоръчваме отпадане на записа
от коментираното поле, както и съобразяване с изискванията на чл. 32 ППЗОП.

4. Във втората част на поле ІІІ.1.3) - „Изисквано минимално/ни ниво/а“, се
съдържа информация, идентична с тази в първата му част. Препоръчваме в
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коментираната част да се отбележат само минималните изисквания за
допустимост по зададените в първата част на полето критерии за подбор (вж.
чл. 59, ал. 5, изр. 2 ЗОП).

Административна информация

Констатации и препоръки:
В поле ІV.2.7) е записано, че „съгласно чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, получените

оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват
кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени
представители, както и представители на средствата за масово осведомяване“.
Следва да се има предвид, че относимата разпоредба е чл. 54, ал. 1 ППЗОП.
Препоръчваме прецизиране.

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 и следва да се направи
от възложителя.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Подпис (не се чете)
МИХАИЛ МИХАЙЛОВ

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

Вярно с оригинала,
подписан на хартия


