Изх. № ПК-РР-5
Дата: 04.02.2015 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-5/24.01.2015 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 на мултимодален линеен
ускорител с многолистен колиматор и
съпътстваща апаратура за нуждите на
УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД”, в
изпълнение на проект BG161РО001.1.108/2010/002 “Ремонт, оборудване и
модернизиране на УМБАЛ Д-р Георги
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Странски ЕАД”, Плевен, част от
Средносрочна рамкова инвестиционна
програма (СРИП), финансирана по
Оперативна
програма
„Регионално
развитие“ 2007 – 2013 г.”.
Прогнозна стойност на поръчката в лв.
без ДДС:

4 014 679.96

Срок за изпълнение на поръчката:

30 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
Обект на поръчката
Констатации, препоръки и/или указания:

В поле ІІ.1.6) е определен основен обект, съгласно терминологичния
речник по CPV – 33100000 Медицинско оборудване. Видно от описанието на
обществената поръчка, представено в поле II.1.5), тя включва доставката на
дозиметрична апаратура и обучение за работа с доставеното медицинско
оборудване.
Препоръчваме възложителя да прецени дали не са налице и други СРV
кодове, които по-точно описват възлагания договор (напр. СРV код 38547000
Дозиметрична система, 79632000 Услуги, свързани с обучение на персонала).
В случай че е приложимо, препоръчваме допълнение.
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Количество или обем на поръчката
Констатации, препоръки и/или указания:

В поле ІІ.1.5) е посочено, че обществената поръчка включва обучение за
работа с доставеното медицинско оборудване.
Препоръчваме информацията в полето да се допълни като се уточни и
броят на лицата, които следва да бъдат обучени за работа с доставяната
апаратура.

Изискуеми депозити и гаранции
Констатации, препоръки и/или указания:

В последния абзац на поле ІІІ.1.1) е указано: „Когато участник в
процедурата е обединение от правни субекти, което не е юридическо лице, в
документа за внесена гаранция или банковата гаранция следва да е отразено,
че тя се внася от цялото обединение и ползва всички участници в
обединението, а не само идентификация на единия от тях.“ Записът не е
коректен. Следва да се има предвид, че когато участникът или избрания
изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от
съдружниците на обединението може да бъде наредител по банковата
гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията, както и че участник в
процедура за обществена поръчка може да бъде всяко българско или
чуждестранно физическо или юридическо лице и техни обединения (вж. 60,
ал.3 ЗОП и чл. 9 ЗОП).
Препоръчваме визираното указание да отпадне.
Лично състояние на икономическите оператори
Констатации, препоръки и/или указания:

1. В поле ІІІ.2.1), т.2 се изисква предоставянето на документ „оферта по
образец“. От текста не става ясно какви обстоятелства следва да се
удостоверят с този документ.
Съгласно чл. 56, ал. 1 ЗОП, офертата е набор от множество документи, с
оглед на което препоръчваме наименованието на посочения документ да се
редактира.
В допълнение, обръщаме внимание, че възложителят може да обедини
документите, изисквани в т. 6 и т. 7 на полето (вж. чл. 56, ал. 1, т. 6 ЗОП),
както и да използва препоръчителните образци на документи, съгласно
Приложение №1 към чл. 25а от ППЗОП.
РАЗДЕЛ IV
Методика за оценка
Констатации, препоръки и/или указания:

При преглед на методиката за оценка на офертите се установи, че
възложителят оценява гаранционен срок (показател К2), като максималният
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брой точки се получава от участника, предложил най-дълъг срок.
С цел да се избегне предлагане на гаранционен срок, който е
необосновано дълъг, препоръчваме възложителят да прецени дали не е удачно
определянето на максимален срок, като се съобрази с чл. 28, ал.2 от ЗОП.
В допълнение обръщаме внимание, че посредством избраните конкретни
технически преимущества, подлежащи на оценка не следва да са дефинирани
особености на конкретен продукт, които биха поставили друг такъв в
неравностойно положение, ако чрез последния може да се постигнат същите
функционални качества и терапевтичен резултат.
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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