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Рег. № M - 34 

 

Дата:.08.09.2016 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: 
Комплексен онкологичен център – Велико 

Търново ЕООД 

Уникален номер на 

процедурата в РОП с линк: 
00763-2016-0006 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита 

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

Предмет на поръчката: 

Извънгаранционен абонаментен сервиз и 

профилактика на медицинска апаратура в КОЦ – В. 

Търново ЕООД 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 4 

 Не 

Срок за изпълнение: 36 месеца 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
1 031 683.36 лв. 

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: 12.08.2016 г. 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 12.08.2016 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: 15.09.2016 г. 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333338323331
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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 II 

Резултати от мониторинга: 
 

Решение за откриване на процедурата 

1. В поле VII.3) на Решението за откриване на процедура е направена 

препратка към чл. 197 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. 

 

 

Обявление за поръчка 

1. Решението за откриване, обявлението и документацията за поръчката 

са публикувани в Профила на купувача в деня на изпращането им към РОП – 

11.08.2016 г. 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, а съгласно чл. 24, 

ал. 1, т. 1 от ППЗОП решението за откриване и обявлението за поръчката се 

публикуват в профила на купувача в деня на публикуването им в РОП.  

2. В поле III.1.1) е поставено изискване за вписване на участниците в 

регистър, поддържан от ИАЛ. Не е уточнено, че чуждестранните лица могат да 

са вписани в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата 

членка, в която са установени (чл. 60, ал. 1 от ЗОП). 

3. В поле III.1.3), т. 2 е поставено условие участниците да разполагат с 

минимум 2 технически лица, с които да се изпълни поръчката. Същите следва 

да притежават професионална компетентност за изпълнение на поръчката. От 

така поставеното условие не става ясно точно каква квалификация и умения се 

изискват и с какъв документ се доказват. С критериите за подбор следва да се 

определят минималните изисквания за допустимост (чл. 59, ал. 5 ЗОП). 

4. В поле III.1.3) е записано, че документите, с които се доказва 

съответствието с критериите за подбор са посочени подробно в 

документацията. Съгласно чл. 59, ал. 5 от ЗОП документите, с които се доказва 

изпълнението на критериите за подбор, трябва да се посочат в обявлението за 

поръчка. 

5. В поле VI.3) е посочено, че „офертите се отварят, оценяват и 

разглеждат по реда на чл. 181, ал. 2 от ЗОП и чл. 61 от ППЗОП“. Препратката 
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се отнася за обществени поръчки на ниска стойност. Коректната препратка е 

към чл. 104 от ЗОП. 
 

 

 

 

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 
 

МИГЛЕНА ПАВЛОВА 

 

 
 

 


