АОП

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Изх. номер: КСИ-2
Дата: 19.10.2016 г.

СТАНОВИЩЕ
за осъществен контрол
по чл. 232 от ЗО П
за съответствие с изискванията на ЗОП на документите
по чл. 232, ал. 3, т. 2 и ал. 5 ЗОП (II етап)

РАЗДЕЛ I

Процедура
ИН
на
регистрационната
20160902-00536-0018
форма от ССИ
Възложител:
Вид на възложителя:

Университетска
многопрофилна
болница
активно лечение - проф. Д-р Ст. Киркович АД
1X1

публичен (чл. 5, ал. 2, т. 1-17 и ал. 3 ЗОП)

1 1

секторен (чл. 5, ал. 4,т. 1-3 ЗОП)

1X1

Открита

1 1

Ограничена

1 1

Състезателна процедура с договаряне

за

1 1 Договаряне с предварителна покана за участие
Вид на процедурата

1 1

Състезателен диалог

1 1

Партньорство за иновации

1 1

Договаряне без предварително обявление

1 1

Договаряне без предварителна покана за участие

1 1 Конкурс за проект
1 1

Публично състезание

1 1

Пряко договаряне

1 1 Строителство
Обект на поръчката:

1X1

1 1 Услуги
1

Предмет на поръчката:

София -1000
ул. ’’Леге” № 4

Доставки

1 Услуги по Приложение № 2

“Доставка на лабораторни реактиви, химикали и
консумативи, необходими за Клинична лаборатория
по 48 обособени позиции за дейността на УМБАЛ
тел.: (02) 9859 71 50
факс: (02) 9859 71 52

aop@aop.bg
www.aop.bg

Проф. д-р Ст. Киркович АД”
Обособени позиции:
Срок за изпълнение:
Прогнозна
стойност
поръчката в лв. без ДДС:

1X1

Да

□

Не

12 месеца
на

682 200.64 лв.
1X1

Изцяло от националния бюджет

1 1 Изцяло или частично със средства от ЕС

Финансиране:

Критерий за
поръчката:

Брой: 48

възлагане

на

□

Друго:

[XI

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. Решение за откриване на процедурата
2. Обявление за обществена поръчка
3. Техническа спецификация
Всички документи, подлежащи на контрол, са получени в АОП

ЙДа

Всички документи, подлежащи на контрол, са изпратени по
И Да
предвидения ред
Коментари и други бележки:

□

Не

□

Не

РАЗДЕЛ III

Резултати от контрола
III. 1) Решение за откриване на процедурата

Констатации и препоръки:
В чл. 42, ал. 2, т. 1 ЗОП е регламентирано всички решения и обявления,
свързани с откриването на процедурите за обществени поръчки, да се
публикуват в профила на купувача под формата на електронни документи. В
случая е публикувана документацията за участие в процедурата и е дадена
препратка към документите, публикувани в Регистъра на обществените
поръчки.___________________________________________________________________
III.2) Обявление за обществена поръчка

Констатации и препоръки:
_____ 1. Съгласно чл. 32, ал. 1, т. 1 ЗОП възложителите предоставят неограничен,

пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за
обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в "Официален
вестник" на Европейския съюз. В конкретния случай обявлението за
обществената поръчка е публикувано в "Официален вестник" на Европейския
съюз на 11.10.2016 г. В профила на купувача е посочено, че документацията за
участие в процедурата е публикувана на 10.10.2016 г., но при извършена на
12.10.2016 г. проверка от АОП тя все още не беше налична.
2. В поле 1.1) е посочен интернет адрес, който не води до профила на
купувача. Коректният адрес е вписан в поле 1.3) на обявлението, където следва
да е указан електронен адрес, на който е осигурен неограничен и пълен пряк
безплатен достъп до документацията (вж. чл. 32, ал. 1 и ал. 2 и чл. 42, ал. 2, т. 2
и ал. 3 ЗОП).
3. В поле III. 1.3) е поставено изискване участникът да има определен
предишен опит, като е уточнено, че той се доказва с удостоверения, издадени от
получателя/ ползвателя или от компетентен орган. В т. 3.1. на същото поле е
посочено, че визираните удостоверения се прилагат към офертата в заверено от
участника копие и че в тях следва да се съдържа подпис на издателя.
Възложителят следва да има предвид, че на етап подаване на оферта
участниците декларират съответствие с критериите за подбор чрез представяне
на ЕЕДОП, съгласно чл. 67, ал. 1 ЗОП. Конкретните документи се изискват в
случаите по чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП. Констатацията е валидна и по отношение на
изискваните сертификати в т. 3.4 от полето.

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 правомощията на Агенцията.__________________________________________

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: Подпис (не се чете)
ИВО КАЦАРОВ
/Определен със Заповед № РД-37/20.04.2016 г./

Вярно с оригинала,
подписан на хартия

