Изх. № М - 153
Дата:27.11.2017 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:

Университетска многопрофилна болница за
активно лечение /УМБАЛ/ „Свети Георги“ ЕАД Пловдив

Уникален номер на
процедурата в РОП с линк:

00325-2017-0038

Вид на процедурата

Открита
Ускорена открита

Обект на поръчката:

Строителство
Доставки
Услуги
Услуги по Приложение № 2
„Доставка на хигиенни материали, перилни и
почистващи препарати за нуждите на УМБАЛ „Свети
Георги“ ЕАД, гр. Пловдив“

Предмет на поръчката:

Да
Не

Обособени позиции:
Срок за изпълнение:
Прогнозна
стойност
поръчката в лв. без ДДС:

24 месеца
на

1 721 800 лв.
Изцяло от националния бюджет
Изцяло или частично със средства от ЕС
Друго:

Финансиране:

Критерий за
поръчката:

Брой: 70

възлагане

на

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

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

02.11.2017 г.

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

01.11.2017 г.

Дата на изпращане на Обявление за изменение или допълнителна
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информация за публикуване в РОП, ако е приложимо:
Дата, на която изтича срокът за получаване на оферти:

05.12.2017 г.

Проверката по чл. 114, ал. 1, т. 2 ППЗОП обхваща:
решението за откриване на процедурата;
обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата;
обявлението за изменение или допълнителна информация;
методиката за оценка;
техническите спецификации.
Коментари и други бележки:

По обособени позиции от 1 до 9, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 27, 30, 41, 43, 46, 50,
58, 60, 61, 64, 68 и 69 поръчката е запазена за участие на специализирани
предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти,
чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с
увреждания или на хора в неравностойно положение, съобразно чл. 12, ал. 1, т. 1
ЗОП.

РАЗДЕЛ ІІ

Резултати от мониторинга

Профил на купувача
Констатации и препоръки:

Съгласно чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗОП възложителите предоставят
неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до
документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на
обявлението в „Официален вестник“ на Европейския съюз. В конкретния случай
обявлението за обществената поръчка е публикувано в ОВ на ЕС на 02.11.2017
г., а документацията е публикувана на профила на купувача на 01.11.2017 г.,
т.е. по-рано от законоустановения срок.

Технически и професионални възможности
Констатации и препоръки:

В поле ІІІ.1.3) като минимално изискване е посочено, че участникът следва
да е изпълнил минимум 2 (две) доставки, идентични или сходни с предмета на
поръчката. Не е посочен минимален обем на доставка за всяка обособена
позиция.
Условието за 2 (две) изпълнени доставки може да се разглежда като
ограничително, ако възложителят не разполага с аргументи, че реализирането на
една дейност, сходна с предмета и обема на съответната обособена позиция не е
достатъчен опит за изпълнителя.
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РАЗДЕЛ III

Допълнителна информация
Становището касае съответствието на представените в АОП документи с
изискванията на ЗОП. Преценката за съответствие с други нормативни актове е
извън правомощията на Агенцията.

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ЗМ“:
ГАЛЯ МАНАСИЕВА
(Определен със Заповед № РД-34/14.08.2017 г.)
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