
А О П МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ 

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Изх. номер: КСИ-152 

Дата: 13.07.2020 г.

СТАНОВИЩЕ 
за осъщ ествен контрол

по чл. 232 от ЗОП

Е
□

за съответствие с изискванията на ЗОП на проектите на документи по чл. 232, 
ал. 3, т. 1 ЗОП (I етап)
за съответствие с изискванията на ЗОП на документите по чл. 232, ал. 3, т. 2 ЗОП 
(II етап)

РАЗДЕЛ I 
Процедура

Към КСИ № КСИ-152/2020 г.
ИН на регистрационната 
форма от ССИ: 20200624-00494-0005

Възложител: Университетска многопрофилна болница за 
активно лечение "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД

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

Вид на процедурата [XI Открита

Процедурата е „ускорена“: □  Да 
1 X 1  Не

Обект на поръчката:

1 1 Строителство 
1 X 1  Доставки 
1 1 Услуги
1 1 Услуги по Приложение № 2

Предмет на поръчката:

„Доставка на нетна електрическа енергия от 
изпълнител, координатор на стандартна балансираща 
група, с пълно администриране на информационния 
поток с ECO и поемане на разходите за небаланси за 
нуждите на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД”

Обособени позиции: 1 1 Да Брой: 
1 X 1  Не

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

2 8. Енергетика

София -  1000
ул.”Леге” № 4

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

aop@aop.bg
www.aop.bg

mailto:aop@aop.bg
http://www.aop.bg


Срок за изпълнение: 12 месеца
Прогнозна стойност на 
поръчката в лв. без ДДС: 474 000.00

Финансиране:
XI Изцяло от националния бюджет 
1 1 Изцяло или частично със средства от ЕС 
□  Друго:

Критерий за възлагане на 
поръчката:

1X1 Най-ниска цена
1 1 Ниво на разходите
1 1 Оптимално съотношение качество/цена

Коментари и други бележки:

РАЗДЕЛ II
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___________________________

Й Д а П Н е

Да □  Не

□  Да И  Не

Коментари и други бележки:
Поради отказ на изтегления външен експерт да извърши възложената 

проверка и предвид обстоятелството, че в списъка по чл. 232а, ал. 2 ЗОП няма 
включени други външни експерти в областта, определена от възложителя като 
съответстваща на предмета на поръчката - „28. Енергетика”, проверката на 
проекта на техническата спецификация е извършена от експерти на АОП и 
обхваща съответствието на документа е изискванията на ЗОП (вж. чл. 18, т. 1 и 
чл. 16, ал. 3, изр. второ от Наредбата за външните експерти при предварителен 
контрол на обществени поръчки).____________________________________________

РАЗДЕЛ III

Резултати от проверката на АОП

Проект на решение за откриване на процедурата

Констатации и препоръки:
;1/В проекта на решение не е посочен идентификационен номер (ИН) на 

регистрационната форма от Системата за случаен избор (ССИ). Препоръчваме
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при откриване на процедурата в полето да се допълни информация за 
регистрацията на процедурата в ССИ.

2. В поле 1.1) относно код NUTS е отбелязано „България“. Записаният код 
NUTS следва да съответства на адреса на възложителя, указан в полето. В тази 
връзка препоръчваме информацията да се конкретизира. Бележката е относима и 
за съответното поле на обявлението.

Проект на обявление за обществена поръчка

Обхват на поръчката
Констатации и препоръки:

В поле П.2.3) е записан NUTS код -  България, а е думи е посочено: 
гр. София, ул. ’’Бяло море” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД. Да се 
има предвид, че основното място на изпълнение на доставките следва да бъде 
указано в полето и то да съответства на отбелязания код NUTS. В тази връзка 
препоръчваме да се посочи относимия NUTS код - BG411 -  София (столица).

Технически н професионални възможности
Констатации и препоръки:

1. В поле III. 1.3) не са посочени документите, с които се доказва 
съответствие с изискването за опит, в случаите по чл. 67, ал. 5 и 112, ал. 1, т. 2 
ЗОП. Препоръчваме допълване (вж. чл. 59, ал. 5 ЗОП).

2. В полето е посочено, че участниците трябва да прилагат система за
управление на качеството, сертифицирана по стандарт EN ISO 9001:2015 или 
еквивалент с обхват „Търговия с електрическа енергия". За извършването на 
дейностите, предмет на поръчката, е необходимо участниците да разполагат с 
лицензия, издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране, за което е 
заложено изискване в поле III. 1.1) на обявлението. В този смисъл препоръчваме 
да се прецени доколко условието за внедрена система за управление на 
качеството е необходимо за установяване на възможността на участника да 
изпълни поръчката и дали с него не се ограничава необосновано участието на 
лица в процедурата (вж. чл. 2, ал. 2 ЗОП и чл. 59, ал. 2 ЗОП).___________________

Допълнителна информация
Констатации и препоръки:

1. В поле VI.3) са разписани основанията за отстраняване от участие в 
процедурата, но обстоятелството по чл. 107, т. 5 ЗОП не е възпроизведено 
съобразно актуалната редакция на разпоредбата.

2. В същото поле е посочено, че се отстранява от процедурата участник, за 
когото са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона 
за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани с 
юрисдикции с преференциален режим, свързаните с тях лица и техните 
действителни собственици. Доколкото наименованието на нормативния акт не е 
изписано коректно, препоръчваме редакция.
_____ 3. В полето е записано, че информацията относно липсата или наличието
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на обстоятелства по т. 1.4, т. 2 и т. 3 се посочва в Раздел Г от ЕЕДОП „Други 
основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното 
законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка в част 
III: „Основания за изключване" на ЕЕДОП. Коректното наименование на раздела 
е: „Специфични национални основания за изключване“. Препоръчваме редакция.

РАЗДЕЛ IV
Допълнителна информация

1. Становището касае съответствието на представените в АОП проекти на 
документи е изискванията на ЗОП. Преценката за съответствие е други 
нормативни актове е извън правомощията на Агенцията и следва да се направи 
от възложителя.

2. На Портала за обществени поръчки, в Тематична област -  „Образци и 
списъци“, са публикувани одобрени стандартизирани проекти на договори и 
стандартизирани клаузи на договори. Възложителят е длъжен да ги прилага, 
освен когато естеството на поръчката не позволява това (вж. чл. 231, ал. 4 и ал. 5 
ЗОП). Неприлагането на стандартизираните изисквания и документите се 
мотивира писмено в досието на обществената поръчка.

Вярно с оригинала

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Подпис (не се чете)

Доц. д-р МИГ ЛЕНА ПАВЛОВА
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