Изх. № ПК-РР-131
Дата: 18.11.2014 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ
по чл. 19, ал. 2, т. 22 от ЗОП
СТАНОВИЩЕ
за съответствие с изискванията на ЗОП на проектите на документи за откриване
на процедура за възлагане на обществена поръчка
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 проектите на
документи

регионален

00080
ПК-РР-131/06.11.2014 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
информационна
система,
обособени позиции

пускане в
лабораторни
съответните
лабораторна
по
три
1

Прогнозна стойност на поръчката в лв.
без ДДС:

2 792 700 лв.

Срок за изпълнение на поръчката:

62 месеца

Критерий за оценка на офертите:

Обществената поръчка се финансира:

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
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:

Да

Не

Да

Не

Да

Не

Да

Не

Да

Не

Да

Не

РАЗДЕЛ II
Обявление
Краен срок за изпълнение на поръчката
Констатации, препоръки и/или указания:

В поле ІІ.3) е посочен срок за изпълнение на поръчката - 62 месеца.
Предполагаме, че е допусната техническа грешка. Препоръчваме корекция.
Изискуеми депозити и гаранции
Констатации, препоръки и/или указания:

1. В поле ІІІ.1.1) се изисква оригинал на документа, удостоверяващ
платената гаранция за участие. Съгласно чл. 56, ал. 1, т. 3 ЗОП офертата
трябва да съдържа оригинал на банкова гаранция за участие или копие от
документа за внесена гаранция под формата на парична сума.
Препоръчваме изискването да се редактира съгласно разпоредбата на чл.
56, ал. 1, т. 3 ЗОП.
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2. В поле III.1.1) е посочено, че „Задържането и освобождаването на
гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от
ЗОП”. От гледна точка на прецизност, в изречението следва да се добави, че и
усвояването на гаранцията става по цитираната норма, ако възложителят има
намерение да се възползва от възможността за усвояване на гаранцията.
Условия във връзка с поръчката
Констатации, препоръки и/или указания:

В поле ІІІ.1.2) е записано че плащанията и по трите обособени позиции
се извършват в срок до 60 (шестдесет) дни след представяне на съответните
платежни документи. Препоръчваме окончателното плащане да бъде
съобразено с чл. 303а, ал. 2 от Търговския закон (обн. ДВ, бр. 20 от 28.02.2013
г.).
Лично състояние на икономическите оператори
Констатации, препоръки и/или указания:

1. В поле ІІІ.2.1), т. 1 се изисква списък на документите, съдържащи се в
офертата, подписан от участника. Съгласно чл. 56, ал. 1, т. 14 ЗОП офертата
трябва да съдържа списък на документите и информацията, съдържащи се в
офертата, подписан от участника.
Препоръчваме изискването да се редактира съгласно направената
констатация.
2. В поле ІІІ.2.1), т. 2 се изисква „оферта“. Съгласно чл. 56, ал. 1 ЗОП,
офертата е набор от множество документи, с оглед на което препоръчваме
наименованието на посочения документ да се редактира.
3. В т. 6 от поле ІІІ.2.1) се изисква декларация по чл. 47, ал. 9 ЗОП. При
условие, че възложителят изисква деклариране липсата на някое от
обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 ЗОП, препоръчваме да посочи в обявлението,
че наличието на тези обстоятелства води до отстраняване от участие в
процедурата (вж. чл. 47, ал. 3 ЗОП).
Технически възможности
Констатации, препоръки и/или указания:

1. В ІІІ.2.3), лява колона т. 5 се изисква разрешение за търговия на едро с
медицински изделия по смисъла на Закона за медицинските изделия. Не е
указано какъв документ следва да представят чуждестранните участници.
Препоръчваме информацията да се допълни.
2. В поле III.2.3), лява колона, т. 6 се изисква „Заверено от участника
копие на оторизационно писмо, издадено от производителя на предлаганата
апаратура или от упълномощен представител за право на представителство и
търговия на територията на цялата страна на производителя, на името на
участника, в случай че участникът не е производител“. Съгласно чл. 33а ЗОП,
правото на представителство и търговия е на територията на цялата страна,
като се има предвид страната, в която се извършва доставката, а не страната
на производителя. Препоръчваме прецизиране на текста.
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3. В поле ІІІ.2.3), дясна колона, т. 10 се изисква предлаганото оборудване
да се заплаща от обществен фонд в поне една от страните-членки на ЕС.
Изискването е неясно. Препоръчваме да се прецизира, като се има предвид, че
съгласно чл. 25, ал. 6 ЗОП в обявлението не може да се включват условия или
изисквания, които са свързани с изпълнението на конкретно посочени
програми или проекти, или с конкретизирането на източници на финансиране.
Административна информация
Констатации, препоръки и/или указания:

Между датите в полета ІV.3.3) и ІV.3.4) има период от девет дни.
Доколкото в ЗОП, в сила от 01.07.2014 г., е регламентирано възложителят
задължително да осигурява електронен достъп до документацията (чл. 28, ал.
6 ЗОП), препоръчваме датата, посочена в поле IV.3.3) и датата, посочена в
поле IV.3.4) да е една и съща.
РАЗДЕЛ VIӀ
Допълнителна информация

1. Посочените в обявлението срокове са индикативни (прогнозни) и са
зависими от срока за изпращане на обявлението. Те ще бъдат проверени в
последващия втори етап на контрола.
2. Документацията за участие в процедурата, включително и образците
към нея, трябва да бъдат изготвени в съответствие със ЗОП и при
необходимост, в тях да намерят отражение препоръките от настоящото
становище.
3. Необходимо е да се осигури пълно съответствие между информацията
в обявлението и указанията, дадени в документацията за участие.
Минималните изисквания и документите, с които се доказват, посочени в
документацията, следва да съответстват на тези в обявлението. В
документацията за участие не трябва да се поставят нови или по-високи
минимални изисквания от посочените в обявлението.
4. Съгласно чл. 20а, ал. 3 ЗОП, настоящото становище 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.

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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