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Рег. № M - 12 

 

Дата:15.07.2016 г.  

 

 

 
СТАНОВИЩЕ 

за осъществен мониторинг по чл. 114, ал. 1, т. 2 ППЗОП 

във връзка с чл. 229, ал. 1, т. 14 ЗОП 

 

 

РАЗДЕЛ І 

Процедура 
 

Възложител: Медицински университет-Плевен 

Уникален номер на 

процедурата в РОП с линк: 
00282-2016-0003 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита 

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

Предмет на поръчката: 

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 

лабораторно оборудване за аудитории, и обучение на 

персонал за нуждите на факултет по „Фармация“ при 

МУ-Плевен 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой:  

 Не 

Срок за изпълнение: 31.01.2018 г. 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
4 000 000  

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 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в ОВ на ЕС: 25.06.2016 г. 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 24.06.2016 г. 

Дата на изпращане на Обявление за изменение или допълнителна 

информация за публикуване в РОП, ако е приложимо: 
- 

Дата, на която изтича срокът за получаване на оферти: 28.07.2016 г. 

Проверката по чл. 114, ал. 1, т. 2 ППЗОП обхваща: 

 решението за откриване на процедурата; 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333337313130
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 обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата; 

 обявлението за изменение или допълнителна информация; 

 методиката за оценка; 

 техническите спецификации. 

Коментари и други бележки: 

 

 

 

РАЗДЕЛ II 

Резултати от мониторинга: 
 

Решение за откриване на процедурата 

1. В поле VII.3) срокът за обжалване е посочен чрез препратка към чл. 

197, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗОП. В разглежданото поле следва да се укаже в какви 

срокове може да се обжалва решението за откриване на „открита” по вид 

процедура, каквато е настоящата. Доколкото срокът за получаване на оферти 

не е съкратен, коректната препратка е чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП (чл. 22, ал. 5, т. 7 

ЗОП). Същата информация се съдържа и в поле VІ.4.4) на обявлението за 

поръчка. 

2. В публикуваното на профила на купувача Решение за откриване на 

процедурата в PDF формат липсва подписът на лицето, издало акта.  

Съгласно чл. 22, ал. 5, т. 8 ЗОП подписът на лицето, издало акта е 

задължителна част от съдържанието на Решението.  

 

 

Обявление за поръчка 

1. В поле ІІ.2.4) възложителят е посочил естеството на доставката, без да 

е предоставил данни за количеството (обема) на поръчката. Уточнил е, че 

всички стоки са подробно описани по видове и количества в техническата 

спецификация. С оглед „Приложение № 4, Част „Б”, т. 7 ЗОП, в обявлението 

трябва да се съдържа информация относно количеството или обема на 

възлагания договор, за да могат заинтересованите лица да преценят дали 

поръчката е по възможностите им. 

2. В поле III.1.1) относно техническите и професионални възможности на 

участниците, възложителят е поставил изискване за притежаване на  

Разрешително за търговия на едро с медицински изделия. Допълнително е 

уточнено, че съответствие се декларира с ЕЕДОП, а като доказателство се 

представя разрешително за търговия на едро с медицински изделия. 

Поставеното изискване не дава информация относно доказването на условието 

от участници-чуждестранни лица, които могат да представят друг документ, 

удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от 

компетентен орган на съответната държава. 

3. В поле III.1.3), т. 2, е посочено, че участникът трябва да разполага с 

персонал с определена професионална компетентност за изпълнение на 

поръчката, като е уточнено, че се касае за един сервизен специалист. От 

условието не може да се установи каква квалификацията следва да притежава 

техническото лице, което ще осъществява сервизната поддръжка. 
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4. В поле ІІІ.1.3), Списък и кратко описание на критериите за подбор, т. 1 

като доказателство на поставеното изискване за прилагане на система за 

качество е посочено копие от валиден сертификат за качеството ISO 9001:2008 

или еквивалентен. 

Поставеното изискване не е съобразено с чл. 64, ал. 3 ЗОП. 

 

 

Техническа спецификация 

В техническата спецификация, при описанието на лабораторното 

оборудване № 1 и 2 възложителят е поставил изискване компютърната им 

система да има инсталирана и лицензирана Windows 8 операционна система. 

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗОП в техническите спецификации не може да се  

посочва конкретна търговска марка, тъй като това посочване може да доведе 

до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или някои 

продукти и по този начин до нарушаване на принципите на закона за свободна 

и лоялна конкуренция и равнопоставеност и недопускане на дискриминация на 

участниците. Подобно посочване се допуска в изключителни случаи, когато е 

невъзможно обектът на поръчката да се опише точно и разбираемо, като 

задължително се добавят думите „или еквивалентно/и“. 

 

 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
 

ИВО КАЦАРОВ 
/Определен със Заповед № РД-37/20.04.2016 г./ 

 

 
 

 


