АОП

М ИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩ ЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Изх. номер: КСИ-265
Дата: 14.01.2020 г.

СТАНОВИЩ Е
за осъществен контрол

по чл. 232 от ЗОП
I I
X

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-265/2019 г.

ИН на регистрационната
форма от ССИ:

20191016-00732-0015

Възложител:

Многопрофилна болница за активно лечение
/МБАЛ/ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч

Вид на възложителя:

1X1 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

1X1 Открита

Процедурата е „ускорена“:

□
X

Да
Не

Обект на поръчката:

11
XI
11
11

Строителство
Доставки
Услуги
Услуги по Приложение № 2

Предмет на поръчката:

„Доставка на медицински изделия включващи
общоболнични медицински консумативи, разтвори за
хемодиализа и лабораторни реактиви и консумативи
за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р П. Стоянов" АД Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки ”

Обособени позиции:

X
□

Да
Не

Брой: 12

Професионална/и област/и, в
която/които попада предметът 47. Медицина
на възлаганата поръчка (според
Софии -1 0 0 0
ул. ’’Леге” № 4

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

aop@aop.bg
www.aop.bg

възложителя):
Срок за изпълнение:

12 месеца

Прогнозна стойност на
поръчката в лв. без ДДС:

648 613, 00
1X 1

Финансиране:

1

1

□
ГХ 1

Критерий за възлагане на
поръчката:

1

1

1

1

Изцяло от националния бюджет
Изцяло или частично със средства от ЕС
Друго:
Най-ниска цена
Ниво на разходите
Оптимално съотношение качество/цена

Коментари и други бележки:
РАЗДЕЛ II

Проверени документи
Проверката
1.
2.
3.

обхваща следните документи:
Решение за откриване на процедурата;
Обявление, с което се оповестява откриването на процедурата;
Техническа спецификация

Всички документи, подлежащи на контрол, са получени в АОП

1X1Да

□

Не

Всички документи, подлежащи на контрол, са изпратени по
□ Не
1X1Да
предвидения ред
Проверката на проекта на техническата спецификация е извършена
□ Не
1X1Да
от външен/ни експерт/и по чл. 232а ЗОП
Коментари и други бележки:
1. В решението за откриване на процедурата не е отбелязано, че е
осъществен първи етап на контрол (арг. чл. 122в, ал. 3 вр. ал. 1 ППЗОП).
П осочената информация е от значение за проследяването на двата етапа на
контрола и осъществяване на втори етап на проверката.
2. Проверката на проекта на техническата спецификация на първия етап на
контрол е извърш ена от външен експерт, избран по реда на наредбата по чл.
232а, ал. 6 ЗОП. Н а втория етап на контрол проверката се извършва от експерти
на АО П и обхващ а съответствието на документа с изискванията на ЗОП.
РАЗДЕЛ III

Резултати от проверката на АОП
Обявление за обществена поръчка
Обхват на поръчката
Констатации и препоръки:
В полета II.2.7) на обособените позиции е маркирано, че поръчката
подлежи на подновяване, което е описано като „периодично възлагане след
изтичане срока на действащите договори“. Да се има предвид, че попълненият в
2

полето текст за „периодично възлагане“ (виж и поле VI. 1) на обявлението) не
представлява „подновяване“ по смисъла на чл. 6 ППЗОП._______________________

Допълнителна информация
Констатации и препоръки:
В поле VI. 3), сред основанията за отстраняване от участие в процедурата, са
посочени и обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1-5 ЗОП. В полето не е отбелязана
конкретна професия или дейност, за които се прилага основанието по чл. 55, ал.
1, т. 2 ЗОП (вж. чл. 55, ал. 2 ЗОП).

РАЗДЕЛ IV
Допълнителна информация
Становището касае съответствието на представените в АОП документи с
изискванията на ЗОП. Преценката за съответствие с други нормативни актове е
извън правомощ ията на Агенцията.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Подпис (не се чете)
Доц. д-р МИГЛЕНА ПАВЛОВА
Вярно с оригинала,
подписан на хартия
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