МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Изх. номер: КСИ-249
Дата: 21.10.2019 г.

СТАНОВИЩЕ
за осъществен контрол
по чл. 232 от ЗОП
за съответствие с изискванията на ЗОП на проектите на документи по чл. 232, ал. 3, т. 1,
ал. 5 и ал. 9 ЗОП (І етап)

РАЗДЕЛ І

Процедура
Към КСИ №

КСИ-249/2019 г.

ИН на регистрационната
форма от ССИ:

20191003-00080-0009

Възложител:

Министерство на здравеопазването

Вид на възложителя:

публичен (чл. 5, ал. 2, т. 1-17 и ал. 3 ЗОП)
секторен (чл. 5, ал. 4,т. 1-3 ЗОП)

Вид на процедурата

Публично състезание

Процедурата е „ускорена“:

Да
Не

Обект на поръчката:

Строителство
Доставки
Услуги
Услуги по Приложение № 2

Предмет на поръчката:

Обособени позиции:
Професионалната област, в
която попада предметът на
възлаганата поръчка (според
възложителя):
София – 1000
ул. ”Леге” № 4

„Извършване на строително-монтажни работи за
нуждите на извънболничните структури на спешната
помощ на територията на Югоизточен район за
планиране, в изпълнение на проект „Подкрепа за
развитие на системата за спешна медицинска помощ“
по ОПРР 2014-2020 г.“
Да
Не

Брой: 8

2. Строителство на сгради и съоръжения

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

aop@aop.bg
www.aop.bg

Срок за изпълнение:

За обособени позиции № 1 и № 2 – до 14 месеца
За обособени позиции от № 3 до № 8 - до 24 месеца

Прогнозна стойност на
поръчката в лв. без ДДС:

6 833 445,65

Финансиране:

Изцяло от националния бюджет
Изцяло или частично със средства от ЕС
Друго:

Критерий за възлагане на
поръчката:

Най-ниска цена
Ниво на разходите
Оптимално съотношение качество/цена

Коментари и други бележки:

РАЗДЕЛ ІІ

Проверени документи
Проверката обхваща следните документи:
1. Проекта на решение за откриване на процедурата;
2. Проекта на обявление, с което се оповестява откриването на процедурата;
3. Проекта на техническа спецификация.
Всички документи, подлежащи на контрол, са получени в АОП
Всички документи, подлежащи на контрол, са изпратени по
предвидения ред
Проверката на проекта на техническата спецификация е извършена
от външен експерт по чл. 232а ЗОП
Коментари и други бележки:

Да

Не

Да

Не

Да

Не

РАЗДЕЛ ІІІ

Резултати от контрола
Проект на обявление за обществена поръчка
Описание
Констатации и препоръки:

В поле ІІ.2.3), по обособена позиция № 5, като място на изпълнение на
поръчката са посочени: гр. Сливен, гр. Нова Загора, гр. Котел и гр. Твърдица, след
което е отбелязан код NUTS: BG32 – „Северен централен“. Обръщаме внимание,
че записаният код NUTS следва да съответства на указаното в полето място за
изпълнение на поръчката (напр. BG34 -„Югоизточен“). Препоръчваме редакция.
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Технически и професионални възможности
Констатации и препоръки:

В поле ІІІ.1.3) е посочено, че под дейност, идентична или сходна с предмета
и обема на обособената позиция, се разбира изпълнението на строителство на
сгради, с категория не по-ниска от III, IV или V, в съответствие с минимално
изискуемата категория за съответната обособена позиция. Обръщаме внимание,
че посоченият обхват категории не съответства изцяло на обектите от обхвата на
поръчката (напр. обектът по обособена позиция № 1 е втора категория, а обекти
от пета категория няма в поръчката). Препоръчваме прецизиране.

Допълнителна информация
Констатации и препоръки:

В поле ІІ.1.6) е отбелязано, че максималният брой обособени позиции, които
могат да се възложат на един участник, е 2. Критериите и правилата, които ще се
прилагат за определяне на изпълнителя, когато един участник е класиран на първо
място по повече от 2 обособени позиции, са разписани в поле VІ.3). Според
дадените указания, в коментирания случай участникът ще бъде определен за
изпълнител на обособените позиции с „най-висока прогнозна стойност“ от
спечелените и/или на тези, по които е „единствен класиран“. Обръщаме
внимание, че посочените правила не отчитат ефективността на направените
предложения, каквато е целта на ЗОП (вж. чл. 1, ал. 1 ЗОП). Препоръчваме да се
обмислят правила, които да водят до избор на най-изгодното за възложителя
предложение (напр. чрез сравнение на офертите на участниците, като се
предпочете тази, в която процентното съотношение между предложената от
съответния участник цена и прогнозната стойност на поръчката е найблагоприятно за възложителя).
В допълнение важно е да се има предвид, че прекратяването на позиции в
резултат от прилагането на коментираните правила, както е описано в поле VІ.3),
не следва да се разглежда като основание за провеждане на процедура на
договаряне без предварително обявление (вж. Методическо указание на АОП №
МУ-7 от 24.11.2017 г. относно „Ограничаване на броя на обособените позиции
при подаване на оферта или възлагане на договор (чл. 46 от ЗОП)“ на електронен
адрес:
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU7_2017.pdf).

РАЗДЕЛ IV

Допълнителна информация
1. Становището касае съответствието на представените в АОП проекти на
документи с изискванията на ЗОП. Преценката за съответствие с други
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нормативни актове е извън правомощията на Агенцията и следва да се направи от
възложителя.
2. Съгласно чл. 232, ал. 9, т. 3 ЗОП, при процедура „публично състезание“,
предварителният контрол завършва след осъществяването на първия етап.

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