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Рег. № M - 39 

 

Дата:16.09.2016 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: УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД 

Уникален номер на 

процедурата в РОП с линк: 
00325-2016-0020  

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита 

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

Предмет на поръчката: 

„Периодична доставка на ваучери за храна от 

оператор, съгласно Наредба №7/09.07.2003г. за 

нуждите на Университетска многопрофилна 

болница за активно лечение „Свети Георги” 

ЕАД гр. Пловдив“ 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой:  

 Не 

Срок за изпълнение: 12 месеца 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
4 000 000 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: 23.08.2016 г. 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 22.08.2016 г. 

Дата на изпращане на Обявление за изменение или допълнителна 

информация за публикуване в РОП, ако е приложимо: 
05.09.2016 г. 

Дата, на която изтича срокът за получаване на оферти: 26.09.2016 г. 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333338343635
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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. Съгласно чл. 22, ал. 5, т. 7 ЗОП в решението за откриване на 

процедурата следва да се посочи в какъв срок то може да се обжалва. В поле 

VII.3) този срок е указан общо, с препратка към чл. 197 от ЗОП. Доколкото 

процедурата е „открита” и срокът за получаване на оферти не е съкратен, 

коректната препратка е чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Констатацията е валидна и 

по отношение на поле VI.4.3) от обявлението за обществена поръчка.  

2. Не може да се установи дали в решението за откриване на процедурата 

се съдържа подпис на лицето, издало акта, тъй като в профила на купувача то е 

публикувано във „fed“ формат. Съгласно чл. 22, ал. 5, т. 8 от ЗОП решението за 

откриване трябва да съдържа подпис на лицето, което го е издало. В случай че 

тази информация е заличена, то на мястото й се посочва основанието за 

заличаване (вж. чл. 42, ал. 5 ЗОП). 

 

 

Обявление за поръчка 

1. Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 ППЗОП решението за откриване на 

процедурата и обявлението за поръчка следва да се публикуват на профила на 

купувача в деня на публикуването им в РОП. Според чл. 32, ал. 1, т. 1 ЗОП 

документацията за обществената поръчка следва да е налична на профила на 

купувача от датата на публикуване на обявлението в „Официален вестник“ 

(ОВ) на Европейския съюз (ЕС). В случая решението и обявлението са 

публикувани в РОП на 22.08.2016 г., обявлението е публикувано в ОВ на ЕС на 

23.08.2016 г., а възложителят ги е публикувал в профила на купувача на 

19.08.2016 г., т.е. по-рано от законоустановения срок. 

2. В поле II.2.11) относно опциите е записано, че „максималната стойност 

на договора се увеличава двойно, за да обезпечи оставащото време от 

действието на договора“. Не става ясно дали опциите са включени в 

прогнозната стойност, както изисква чл. 5, ал. 2 ППЗОП, тъй като обемът и 

стойността на опциите не са посочени конкретно. 

3. В поле ІІІ.1.3) е записано, че участникът трябва да докаже опит при 

изпълнението на „поне три дейности с предмет и обем, идентични или сходни 

с предмета на поръчката, за каквито ще се приемат договори за доставка на 

ваучери за храна за нуждите на предприятия със средногодишен брой на 

служителите над 1000 души“. Условието за доказване на 3 изпълнени дейности 
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може да се разглежда като ограничително, ако възложителят не разполага с 

аргументи, че реализирането на една дейност, сходна с предмета и обема на 

поръчката, не е достатъчен опит за изпълнителя на възлагания договор (вж. чл. 

63, ал. 1, т. 1 ЗОП). 

4. В коментираното поле липсва информация относно документите, с 

които се доказва съответствие с поставените критерии за подбор съгласно чл. 

59, ал. 5 ЗОП. Независимо че участниците декларират съответствие с 

критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП, възложителят е длъжен да 

укаже предварително какви документи приема за доказване на критериите за 

подбор при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП. 

5. В поле ІV.2.7) не са посочени лицата, които имат право да присъстват 

в процедурата по отваряне на офертите. Записано е, че отварянето на офертите 

ще бъде публично на указаното място и време от възложителя, при спазване на 

ред, определен в ЗОП и ППЗОП. Съгласно Приложение № 4, част Б, т. 21, при 

„открита“ процедура, каквато е разглежданата, информацията за лицата, които 

са упълномощени да присъстват е част от минимално изискуемата. 
 

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 
 

МИГЛЕНА ПАВЛОВА 

 
 

 


