Изх. № М - 17
Дата:23.01.2018

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:

Национална здравноосигурителна каса

Уникален номер на
процедурата в РОП с линк:

00207-2017-0153
Открита
Ускорена открита

Вид на процедурата

Строителство
Доставки
Услуги
Услуги по Приложение № 2
“Доставка на канцеларски материали и консумативи за
офис техника за нуждите на ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК с
14 обособени позиции"
Да
Брой: 14
Не

Обект на поръчката:

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

12 месеца
на

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

Финансиране:

Критерий за
поръчката:

580 000

възлагане

на

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

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

21.12.2017 г.

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

21.12.2017 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:

22.01.2018 г.
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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:

РАЗДЕЛ ІІ

Резултати от мониторинга
ІІ. 1 ) Обявление за обществена поръчка
Предмет
Констатации и препоръки:

1. В полета II.2.4) за някои от обособените позиции (с № 4-7, № 9-10 и 13) е
посочено, че са за доставка на „съвместими“ консумативи, като е допълнено, че
трябва да са „произведени в заводи, различни от тези на производителя на
съответната марка машина“. Изискването e ограничително, ако недопускането
на участници, които предлагат консумативи, произведени в заводи на
съответната марка, не е обосновано от конкретни нужди на възложителя (вж.
чл. 2 ЗОП).
Бележката е относима и за обособени позиции № 8, 11 и 12, при които се
изисква доставка само на оригинални консумативи.
2. В полета II.2.4) на обособени позиции с номера № 4-7, № 9-10, е
отбелязано, че производителите на предлаганите консумативи следва да
прилагат система за управление на качеството съгласно стандарт БДС EN ISO
9001 или еквивалентен, а участниците да приложат копие на валиден
сертификат по стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентен, издаден на
производителя на консумативите.
Съгласно чл. 63, ал. 1, т. 10 ЗОП, възложителят може да изисква прилагане
на системи за управление на качеството само от участника в процедурата.
Доколкото производителят е трето лице, неучастващо пряко в процедурата,
неговата квалификация не следва да се доказва. Качеството на доставяните
стоки може да се гарантира чрез поставяне на конкретни изискванията в
техническата спецификация или посредством възможностите, предвидени в чл.
63, ал. 1, т. 9, респективно чл. 64, ал. 1, т. 10 ЗОП.
Констатацията важи и за другите документи, изисквани от производителите
или от техни официални представители за Република България – оторизационен
документ, декларации за тестване, капацитет и т.н. (вж. т. 4.2 и 4.3 на
цитираните полета и обособени позиции).
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Допълнителна информация
Констатации и препоръки:

В документацията за участие, в раздел III. „Изисквания към участниците“,
т. 2 „Лично състояние на участниците“, възложителят е отбелязал, че ще
отстранява от участие в процедурата участник, за когото са налице
ограниченията по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси / ЗПУКИ /. Да се има предвид, че с ДВ, бр. 7 от
19.01.2018 г. ЗПУКИ е отменен.

РАЗДЕЛ ІІІ

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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