Изх. № ПК-РР-131
Дата: 15.01.2015 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ
по чл. 19, ал. 2, т. 22 от ЗОП
ДОКЛАД
за законосъобразност на процедура за обществена поръчка с уникален номер в
РОП 00080-2015-0001
(към преписка № ПК-РР-131/18.11.2014 г.)

РАЗДЕЛ І
Възложител
Официално наименование:

Министерство на здравеопазването
чл. 7, т. 1-4 ЗОП
централен
чл. 7, т. 5 или 6 ЗОП

Вид на възложителя:
Партиден номер на
възложителя:
Входящ № и дата на
регистрация в деловодството
на АОП на документите

регионален

00080
Е-31-00-001123/09.01.2015 г.

Процедура
Вид на процедурата:
Открита
Ограничена
Ускорена ограничена
Договаряне с обявление
Ускорена на договаряне с обявление
Състезателен диалог
Обект на поръчката:
Строителство
Разделяне на обособени позиции:
Предмет на поръчката:

Доставки

Услуги
Да

Не

Доставка, инсталация и
експлоатация на клинични
системи,
включващи
консумативи
и

пускане в
лабораторни
съответните
лабораторна
1

информационна
система,
обособени позиции
Прогнозна стойност на поръчката в лв.
без ДДС:

2 776 030 лв.

Срок за изпълнение на поръчката:

62 месеца

Критерий за оценка на офертите:

Обществената поръчка се финансира:

по

три

Икономически най-изгодна оферта
Най-ниска цена
Изцяло от националния бюджет
Изцяло или частично със средства от
Оперативна програма „Регионално
развитие“ 2007 – 2013 г.
Друго ..................................................

Процедурата подлежи на предварителен контрол по чл. 19, ал. 2,
т. 22 ЗОП

Да

Не

Да

Не

Да

Не

Да

Не

Да

Не

Да

Не

Мотиви (когато е приложимо):
Предварителният контрол обхваща проекта на решението за
откриване
Предварителният контрол обхваща мотивите към определените от
възложителя критерии за подбор
Предварителният контрол обхваща методиката за оценка на
офертите
Всички документи, подлежащи на контрол, са получени в АОП
Документите, подлежащи на контрол, са изпратени по предвидения в
ППЗОП ред
Други бележки:

РАЗДЕЛ II
Обявление
Технически възможности
Констатации, препоръки и/или указания:

В лявата част на поле ІІІ.2.3), т. 8 се изисква техническа документация
относно техническите характеристики на предлаганата апаратура.
Възложителят следва да има предвид, че горепосочените документи са част от
техническото предложение и трябва да бъдат поставени към съдържанието на
плик № 2.
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РАЗДЕЛ VIӀӀ
Допълнителна информация

Съгласно чл. 20а, ал. 5 ЗОП докладът отразява само допуснатите
несъответствия със Закона за обществените поръчки. Преценката за
съответствие с други нормативни актове, приложими регламенти на
Европейския съюз и изисквания на Управляващия орган на програмата е
извън правомощията на Агенцията.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: Подпис (не се чете)
ИВО КАЦАРОВ
/Определен със Заповед № РД-10/27.02.2012 г./

Вярно с оригинала,
подписан на хартия
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