Изх. № М - 17
Дата:10.02.2017 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:

УМБАЛ „Света Анна“

Уникален номер на
процедурата в РОП с линк:

00692-2017-0001

Вид на процедурата

Открита
Ускорена открита

Обект на поръчката:

Строителство
Доставки
Услуги
Услуги по Приложение № 2
„Доставка на канцеларски материали и консумативи за
офис техника за нуждите на УМБАЛ „Света Анна“ –
София АД

Предмет на поръчката:

Да
Не

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

24 месеца
на

2 233 530.13 лева
Изцяло от националния бюджет
Изцяло или частично със средства от ЕС
Друго:

Финансиране:

Критерий за
поръчката:

Брой: 40

възлагане

на

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

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

14.01.2017 г.

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

16.01.2017 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:

15.02.1017 г.

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

РАЗДЕЛ ІІ

Резултати от мониторинга
ІІ.2) Обявление за обществена поръчка
Констатации и препоръки:

1. В поле І.3) е посочен интернет адрес, който не води до обособената
електронна преписка на процедурата, а до страницата на профила на купувача,
съдържаща всички обществени поръчки на възложителя. Съгласно чл. 32, ал. 1
ЗОП, във връзка с чл. 42, ал. 3 ЗОП, в обявлението възложителят посочва адреса
на профила на купувача, на който е достъпна документацията за конкретната
обществена поръчка.
2. Съдържащите се в профила на купувача решение и обявление не са под
формата на електронни документи (вж. чл. 42, ал. 2, т. 1 ЗОП), а препращат към
Регистъра на обществените поръчки (РОП). По изложените причини решението
не съдържа подпис на лицето, което го е издало, както изисква чл. 22, ал. 5, т. 8
ЗОП.
3. Обществената поръчка е разделена на 4 лота, 40 обособени позиции,
всяка от които с определен брой подпозиции, като в обявлението е записано, че
предложение следва да се направи по всички подпозиции, включени в
обособената позиция. Пo отношение на критериите за подбор в поле ІІІ.1.3) на
обявлението се коментират лотове, а в предмета на отделните обособени
позиции, указани в съответното поле ІІ.2.4) на документа липсва информация
към кой лот се причислява позицията. Обща информация се съдържа в поле
ІV.3) на решението, но от нея също не може да се установи коя от обособените
позиции в кой от лотовете попада. Предвид посоченото, от предоставената
информация не става ясно колко договора очаква да сключи възложителят, с
какъв предмет и на какви условия следва да отговарят лицата, чиито оферти ще
се разглеждат.
4. В поле ІІІ.1.3) е посочено, че участникът следва да е изпълнил доставки
или услуги, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, но не е
посочен период, през който те трябва да са реализирани (вж. чл. 63, ал. 1, т. 1
ЗОП).
5. В поле III.1.3), са поставени изисквания за подбор относно техническите
възможности на участниците, без да са указани документите, с които те се
доказват (вж. чл. 59, ал. 5 ЗОП).
6. В поле ІІ.1.2) е избран основен код по CPV 30192000 „Принадлежности
за офиса“, който не е сред посочените в Списъка на стоките и услугите, приет с
Решение № 591 от 18.07.2016 г. на Министерския съвет. Същевременно, въз
основа на описанието на част от възлаганите стоки (папки, класьори, кламери),
посочено в поле II.2.1 може да се направи заключение, че доставката на
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визираните стоки следва да се възложат на специализирани предприятия или
кооперации на хора с увреждания. Доколкото за вярно се приема описанието на
предмета на поръчката/обособената позиция (чл. 3, т. 1 ППЗОП), то тези
обособени позиции би следвало да бъдат запазени в рамките на програма за
защитени работни места (чл. 12, ал. 3 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗОП).
7. При преглед в профила на купувача, се установи, че възложителят е
поставил изискване за предоставяне на гаранция за изпълнение по договора в
размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, в лева, което не е посочено в
обявлението. Съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП предвидените гаранции и техният
процент се посочват в обявлението, с което се оповестява откриването на
процедурата.
ІІ.4) Техническа спецификация
Констатации и препоръки:

В поле ІV.3) на решението за откриване се изискват документи за
проведени лабораторни изследвания, мостри и др., които не се съдържат в
Техническите спецификации, във връзка с чл. 52 от ЗОП.
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 и следва да се направи от възложителя.

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