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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-180/2020 г.

ИН на регистрационната
форма от ССИ: 20200722-00536-0007

Възложител: МБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович" - Стара
Загора

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:

Доставка на специализирана медицинска апаратура за
дейността на „УМБАЛ проф. д-р Стоян
Киркович“ АД, монтаж, въвеждане в експлоатация и
обучение на медицински специалисти

Обособени позиции:
Да Брой: 2
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: 1 171 666.67

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;
4. Проекта на методика за оценка.

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 проектите на техническата спецификация и
методиката за оценка (когато е приложимо) е извършена от
външен/ни експерт/и по чл. 232а ЗОП

Да Не

Коментари и други бележки:
Не е налице основание за ползване на външен експерт по чл. 13, ал. 1 от Наредбата

за външните експерти при предварителен контрол на обществени поръчки, тъй като
методиката не включва показател, оценяван чрез експертна оценка. Поради изложеното
проверката на проектите на техническата спецификация и методиката за оценка е
извършена от експерти на АОП и обхваща съответствието на документите с
изискванията на ЗОП.
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РАЗДЕЛ ІІІ
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). При откриване
на процедурата в решението следва да се попълни ИН на регистрационната
форма от ССИ, да се отбележи, че е осъществен предварителен контрол и да се
посочи номер и дата на становището на АОП от първия етап на контрол.
Данните са важни за проследяването на двата етапа на контрола и непопълването
им или грешното им подаване може да доведе до неосъществяване на втори етап
на проверката.

2. В поле VІІ.3) относно подаването на жалби е посочен чл. 197, ал. 1 от
ЗОП. Доколкото полето е предназначено за информация относно срока за
обжалване на решението за откриване на конкретната процедура, в случая
„открита“, правилната препратка е към чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП. Бележката е
относима и за поле VІ.4.3) от обявлението за поръчка.

3. В поле І.1) e отбелязан код NUTS „България“. Препоръчваме да се
посочи код, който съответства на записания в полето пощенски адрес на
възложителя. Бележката е относима и за съответното поле на проекта на
обявление.

Проект на обявление за обществена поръчка

Обхват на поръчката
Констатации и препоръки:

1. В поле II.2.4) и по двете обособени позиции, е поставено условие
производителят на предлаганата апаратура да бъде сертифициран по БДС EN
ISO 13485. Изискването на този сертификат не произтича от ЗОП, с оглед на
което може да се приеме за ограничаващо конкуренцията, освен ако не
произтича от нормативен акт, относим към доставяните изделия. Препоръчваме
условието да се допълни с информация защо се налага неговото поставяне или
да то да отпадне.

2. В поле ІІ.2.5), възложителят е отбелязал, че „цената не е единственият
критерий за възлагане и че всички критерии са посочени в документацията“.
Избраният начин за оповестяване на показателите за оценка не дава възможност
в обявлението да се впишат елементите, които я формират (вж. чл. 70, ал. 6
ЗОП). Препоръчваме да се маркира „критериите по-долу“, след което да се
избере „критерий за качество“ и „цена“ и да се впише съответната информация.

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност
Констатации и препоръки:
В проекта на обявление не са отбелязани основания за отстраняване от

участие в процедурата (вж. Приложение № 4, Част „Б“, т. 11, б. „в” ЗОП).
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Препоръчваме допълване.

ІІІ.2.7) Технически и професионални възможности
Констатации и препоръки:

В поле III.1.3) е записано, че критериите за подбор са „указани в
документацията за обществената поръчка“. Съгласно чл. 59, ал. 5 ЗОП,
критериите за подбор, документите, чрез които се доказва изпълнението им,
както и минималните изисквания за допустимост се посочват в обявлението.
Препоръчваме допълване.

III.2.10) Условия във връзка с поръчката

Констатации и препоръки:
В проекта на обявление възложителят не е предоставил информация за

гаранция за изпълнение и/или за авансово предоставени средства. В случай че се
предвиждат, гаранциите и техните размери следва да се посочат в обявлението
(вж. чл. 111, ал. 4 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.

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.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: Подпис (не се чете)

МИХАИЛ МИХАЙЛОВ
Вярно с оригинала


	РАЗДЕЛ І
	РАЗДЕЛ ІІ
	Проверени документи
	РАЗДЕЛ ІІІ
	Резултати от проверката на АОП
	Проект на решение за откриване на процедурата
	Проект на обявление за обществена поръчка
	РАЗДЕЛ IV
	Допълнителна информация

