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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-86/2020 г.

ИН на регистрационната
форма от ССИ: 20200402-00594-0005

Възложител: УМБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕАД

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: „Изпиране, дезинфекция, гладене и изкърпване на мек
болничен инвентар“

Обособени позиции:
Да Брой:
Не

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

Извън списъка

Срок за изпълнение: 24 месеца

Прогнозна стойност на 600 000
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поръчката в лв. без ДДС:

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 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:
В проекта на решение за откриване на процедурата, възложителят е

отбелязал, че професионалната област, в която попада предметът на поръчката, е
„извън списъка“ по чл. 2, ал. 1 от Наредбата за външните експерти при
предварителен контрол на обществени поръчки. В тази връзка, въпреки че са
изпълнени изискванията на чл. 13, ал. 1, т. 1 от посочената наредба, проверката
на проекта на техническа спецификация е извършена от експерти на АОП и
обхваща съответствието на документа с изискванията на ЗОП (вж. чл. 18, т. 5 от
Наредбата).

РАЗДЕЛ ІІІ
Резултати от проверката на АОП

Проект на обявление за обществена поръчка

Обхват на поръчката
Констатации и препоръки:

В поле ІІ.2.4) не се съдържат данни за обема на възлаганите услуги по
отношение на един от изброените видове болничен инвентар – моп микрофибър
(вж. Приложение № 4, част Б, т. 7 ЗОП). Препоръчваме допълване.

Бележката е относима и към поле ІІ.1.4) на проекта на обявление.
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Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност
Констатации и препоръки:

1. В поле ІІІ.1.1) се изисква „участникът да е вписан в регистъра на
обектите с обществено предназначение по реда на Наредба № 9 на МЗ от
21.03.2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен
регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от
регионалните здравни инспекции, като обект Обществена пералня за изпиране
на болнично бельо“. Препоръчваме да се посочи как се прилага условието по
отношение на чуждестранните лица (вж. чл. 60, ал. 1 ЗОП).

2. В полето липсва информация за документите, с които в случаите по чл.
67, ал. 5 ЗОП и чл. 112, ал. 1, т. 2 ЗОП се доказва съответствие със зададения
критерий за подбор (вж. чл. 59, ал. 5 от ЗОП). Препоръчваме допълване.

Технически и професионални възможности
Констатации и препоръки:

1. В поле ІІІ.1.3), т. 1 е поставено изискване участникът да е изпълнил най-
малко три дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на
поръчката. Да се има предвид, че изискването е ограничително, ако
възложителят не разполага с аргументи, че изпълнението на една дейност,
идентична или сходна с предмета и обема на поръчката, не е достатъчен опит за
изпълнение на възлагания договор (вж. чл. 2, ал. 2 ЗОП и чл. 59, ал. 2 ЗОП).

В полето е посочено, че преди сключване на договора участникът следва да
представи „заверени копия от документи, удостоверяващи извършването на
посочените дейности - удостоверение, издадено от получателя на дейността или
от компетентен орган“. Обръщаме внимание, че условието за опит се доказва със
„списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на
обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите“,
придружен с посочените документи (вж. чл. 64, ал. 1, т. 2 ЗОП). Препоръчваме
прецизиране.

2. В т. 2 на същото поле се изисква участникът да разполага с технически
лица, „назначени на трудов договор“. Препоръчваме съобразяване с текста на чл.
63, ал. 1, т. 2 ЗОП.

Бележката е относима и към проекта на техническа спецификация.
3. В т. 4 на ІІІ.1.3) посочената от възложителя система за управление на

качеството (сертифицирана по ISO 9001:20ХХ (или еквивалентна) не е означена
чрез съответната серия EN стандарти (вж. чл. 64, ал. 3 ЗОП). Препоръчваме
допълване.

Бележката е относима и към проекта на техническа спецификация.
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Допълнителна информация

Констатации и препоръки:
В поле VІ.3) е отбелязано, че банковата гаранция се представя със срок

„до“ 30 дни след изтичането на 24-месечния срок на договора. Препоръчваме да
се поясни, че отбелязаното касае срока на валидност на банковата гаранция,
както и да се съобрази предвидената в стандартизирания образец на договор за
услуги клауза (чл. 16, ал. 1, т. 2) относно неговата продължителност (вж. чл. 231,
ал. 4 и ал. 5 ЗОП).

Проект на техническа спецификация

Констатации и препоръки:
1. В проекта на техническа спецификация се съдържа запис, който не е

довършен (стр. 3 - „Срок за изпълнение на поръчката - в срок най-късно до 24
(двадесет и четири часа), с изключение на операционното бельо, по отношение
на което изискването на Възложителя“). Препоръчваме допълване.

2. Информацията в таблицата в края на документа (с изключение на
„Условия при приемане и предаване на болничния инвентар“ и „Условия за
качество“) е неотносима към него (вж. чл. 48, ал. 1 ЗОП и § 2, т. 54, б. „б“ ДР на
ЗОП). Препоръчваме корекция.

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 първия етап 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.
1 от ПЗР на ЗИДЗОП (обн. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 102 от
2019 г.), ПМС № 332/13.12.2019 г. и § 12 от Закона за мерките и действията по
време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от
13 март 2020 г. (обн. – ДВ, бр. 28 от 2020 г.).

3. 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
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ЗОП). Неприлагането на стандартизираните изисквания и документите се
мотивира писмено в досието на обществената поръчка.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Подпис (не се чете)

Доц. д-р МИГЛЕНА ПАВЛОВА

Вярно с оригинала
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