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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 
 

Уникален номер на 

процедурата в РОП с линк: 
 00178-2018-0011 

Възложител: 
Университетска многопрофилна болница за 

активно лечение Д-р Георги Странски ЕАД-

Плевен 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита  

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

 Услуги по Приложение № 2 

Предмет на поръчката: 
„Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска 

апаратура за нуждите „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ 

ЕАД-Плевен“ 

Професионалната област, в 

която попада предметът на 

възлаганата поръчка (според 

възложителя): 

50. Медицинска техника 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 146 

 Не 

Срок за изпълнение: 24 месеца 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
771 857.00    

Финансиране: 
 Изцяло от националния бюджет 

 Изцяло или частично със средства от ЕС 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333538373738
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 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: 04.07.2018 г. 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 04.07.2018 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: 04.07.2018 г. 

Коментари и други бележки: 

 

 
РАЗДЕЛ ІІ 

Проверени документи 
 

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

 Решението за откриване на процедурата; 

 Обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата; 

 Техническата спецификация; 

 Методиката за оценка (когато е налична); 

 Обявлението за изменение или допълнителна информация (когато е налично). 

Проверката на техническата спецификация и методиката за оценка 

(когато е приложимо) е извършена от външен експерт по чл. 229а 

ЗОП 

 Да      Не                             

Коментари и други бележки: 

         Проверката на техническата спецификация е извършена от експерти на 

АОП, поради неспазване на условията на чл. 18, ал. 1 от Наредбата за условията 

и реда за определяне на външни експерти за проверка на технически 

спецификации при възлагане на обществени поръчки, от страна на избрания 

външен експерт. 

 

 

 
РАЗДЕЛ ІІІ 

Резултати от мониторинга 
 

Решение за откриване на процедурата 

 

Констатации 

Констатации и препоръки: 

В поле VII.3) на решението за откриване на процедурата е направена 

препратка към чл. 197, ал. 1 от ЗОП. Полето е предназначено за посочване на 

информация относно срока за обжалване на решението за откриване на 

„открита“ процедура. Коректната препратка в случая е към чл. 197, ал. 1, т. 1 от 

ЗОП. Бележката важи и за поле VI.4.3) на обявлението. 
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Обявление за обществена поръчка 
 

 

Профил на купувача 

Констатации и препоръки:  

Съгласно чл. 32, ал. 1 от ЗОП възложителят предоставя неограничен 

достъп до документацията от датата на публикуване на обявлението в 

„Официален вестник“ на Европейския съюз (ОВ на ЕС), а съгласно чл. 24, ал. 1, 

т. 1 от ППЗОП решението за откриване и обявлението за поръчка се публикуват 

в профила на купувача в деня на публикуването им в РОП. В случая визираните 

документи са публикувани в РОП и в ОВ на ЕС на 04.07.2018 г., а възложителя 

ги е качил на Профила на купувача в деня на изпращането им към РОП – 

02.07.2018 г. 

 

 

Предмет  

Констатации и препоръки:  

За всяка обособена позиция в поле ІІ.2.7) е записано „при нужда на 

Възложителя“. Когато възложителят предвижда повторения, те се включват в 

прогнозната стойност на поръчката, като стойността на повторенията и обемът 

се посочват и като допълнителна информация (вж. чл. 6 ППЗОП във връзка с чл. 

21, ал. 1 ЗОП). 

 

 

Правна, икономическа, финансова и техническа информация  

Констатации и препоръки:  

1. В поле III.1.1) т. 1 е поставено изискване „участници, офериращи 

апаратура за работа с йонизиращи лъчения, следва да представят валиден 

лиценз от АЯР за работа с източници на йонизиращи лъчения.“, но не е 

уточнено как ще се прилага условието спрямо участници чуждестранни лица. 

(вж. чл. 60, ал. 2 ЗОП). Възложителят следва да има предвид, че посоченият 

документ може да се изисква при възникване на необходимост, на основание чл. 

67, ал. 5 ЗОП или към момента на сключване на договора, само от спечелилия 

участник. Констатацията е относима и към т. 2. 

2. В т. 2 на същото поле е поставено условие за обособена позиция № 130 

участниците да представят валиден лиценз  за техническо обслужване на 

рентгенова и изотопна апаратура. Посоченото изискване е идентично с 

указаните условия в т. 9 на поле ІІІ.1.3) на обявлението. В тази връзка не може 

да се определи дали се изследват правните възможности на участниците или 

техническите им способности. Обръщаме внимание, че указанията на 

възложителя в коментираните полета може да се разглеждат и като неясни 

спрямо участник, който иска да използва капацитета на други субекти. 

 

 

Технически и професионални възможности 
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Констатации и препоръки: 

1. В т. 1 на поле ІІІ.1.3) е записано, че изпълнителят следва да разполага 

със собствена или наета сервизна база. Изискването е неясно, доколкото е 

отнесено спрямо изпълнителят на поръчката. В допълнение, за доказване на 

поставеното условие, възложителят изисква „декларация, придружена от копие 

на нотариален акт или договор за наем“. Посочените придружителни документи 

не са сред изброените в чл. 64, ал. 1 ЗОП, където са разписани възможностите за 

доказване на техническите способности на участниците. 

2.  В т. 4 е записано за обособена позиция №: 47, 48, 61, 62, 64, 65, 66, 75, 

76, 77, 78, 85, /86.4/, 93, 94, 95, 96, 99, 121, 138, 145 и 146 се изисква документ, 

удостоверяващ правото на участника да извършва сервиз на съответната 

апаратура, на територията на Република България, валиден за срока на 

изпълнение на договора. Възложителят следва да има аргументи, че с 

поставеното конкретно условие към участниците не се ограничава необосновано 

участието на стопански субекти в обществената поръчка, а същото произтича от 

спецификата на изпълнение и целта на поръчката. 

3. В т. 5 е поставено изискване за обособени позиции №:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9,11,12,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,

49,60,63,67,68,69,70,71,72,73,79,80,81,82,83,84,87,89,90,91,92,97,/98.1/,/98.10/,/98.

15/,100,101,102,104,106,107,109,110,111,112,113,114,115,116,117,119,120,122,123

,124,125,126,127,128,129,131,132,133,134,135,136,137,141,142,143,144 частникът 

да разполага с минимум 1 сервизен инженер, който да е обучен за сервизно 

обслужване на съответната апаратура Не е изяснено как се прилага поставеното 

изискване към участник, подал оферта за повече от една позиция, доколкото в 

поле II.1.6) възложителят е определил възможността да се подават оферти за 

всички обособени позиции.  

4. В поле III.1.3), т. 6, се изисква участникът да разполага с минимум 3 бр. 

сервизни специалисти отговарящи за изпълнението на поръчката. В полето не е 

уточнено каква квалификация и умения се изискват, доколкото в обявлението 

(поле III.2.3) е отбелязано задължение за посочване на имената и 

професионалната квалификация на персонала. (вж. чл. 59, ал. 5 ЗОП). 

5. В т. 2 „Изисквано минимално/ни ниво/а“ на коментираното поле 

възложителят е указал, че предходният опит се доказва с удостоверение за 

добро изпълнение. Обръщаме внимание, че представянето на доказателства под 

формата на удостоверения за добро изпълнение са приложими при възлагане на 

обществени поръчки с обект строителство, в случая обектът на поръчката е 

услуга и относимата разпоредба е чл. 64, ал. 1, т. 2 ЗОП. 

 

 

РАЗДЕЛ IV 

Допълнителна информация 
 

1. Становището касае съответствието на представените в АОП документи с 

изискванията на ЗОП. Преценката за съответствие с други нормативни актове е 

извън правомощията на Агенцията. 

2. На Портала за обществени поръчки, в Тематична област – „Образци и 

списъци“, са публикувани одобрени стандартизирани проекти на договори и 

стандартизирани клаузи на договори. Съгласно чл. 231 от ЗОП възложителят е 
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длъжен да ги прилага, освен когато естеството на поръчката не позволява това. 

Неприлагането на стандартизираните изисквания и документите се мотивира 

писмено в досието на обществената поръчка. 

 

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 
 

   Доц. д-р МИГЛЕНА ПАВЛОВА 

 
 


