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Рег. № M - 40 

 

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: 
Комплексен онкологичен център/КОЦ/ - Пловдив 

ЕООД 

Уникален номер на 

процедурата в РОП с линк: 
00045-2016-0009 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита 

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

Предмет на поръчката: 

„Извършаване на медицински изследвания – 

компютърни томографии на амбулаторни и 

стационарни пациенти на „КОЦ – Пловдив” ЕООД” 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой:  

 Не 

Срок за изпълнение: 12 месеца 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
500 000  

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: 23.08.2016 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: 03.10.2016 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; 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333338353138
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 техническите спецификации. 

Коментари и други бележки: 

 

 

 

РАЗДЕЛ II 

Резултати от мониторинга: 
 

Решение за откриване на процедурата 

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 (чл. 22, ал. 5, т. 7 ЗОП). Доколкото в случая срокът за 

подаване 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) на обявлението 

за обществена поръчка. 

 

Обявление за поръчка 

1. В чл. 42, ал. 2, т. 1 ЗОП е регламентирано в профила на купувача да се 

публикуват под формата на електронни документи всички решения и 

обявления, свързани с откриването на процедурите за обществени поръчки. В 

случая е публикуван електронен файл, съдържащ документацията за участие в 

процедурата и са дадени препратки към публикуваните документи в Регистъра 

на обществените поръчки.  

2. В поле II.2.4) възложителят е посочил естеството на услугата, без да е 

предоставил данни за количеството (обема) на поръчката. Посочването на 

данни за обема, макар и прогнозни или приблизителни, е необходимо, за да 

могат заинтересованите лица да преценят дали поръчката е по възможностите 

им (вж. Приложение № 4, част Б, т. 7). 

3. В поле ІІІ.1) на обявлението като условия за участие са посочени само 

изисквания относно техническите и професионални възможности на 

участниците. Във връзка с проверката на докумените, които не се вписват в 

РОП, а се публикуват само в профила на купувача, се установи, че в 

документацията за участие, възложителят е посочил основания за отстранява 

не, различни от задължителните. Визираната информация не се съдържа в 

обявлението, съгласно изискването на чл. 55, ал. 2 ЗОП. 

4. В поле ІІІ.1.3) са поставени минимални изисквания към 

професионалните възможности на участниците. В полето не са посочени 

документите, с които се доказва съответствие с поставените критерии за 

подбор, съгласно чл. 59, ал. 5 ЗОП. На етап подаване на оферта участниците 

декларират съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП, 

но възложителят е длъжен да укаже предварително какви документи (от 

предвидените в ЗОП) приема за доказване на поставените критерии при 

условията на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП. 

5. В поле ІІІ.1.3) се изисква участникът да е извършил минимум една 

услуга, с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на настоящата 

обществена поръчка. Условието е неясно, доколкото в обявлението не се 

съдържа информация за обема на възлаганата услуга (вж. констатацията, 
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направена в т. 2 към обявлението). 

6. При проверка на документите, подлежащи на мониторинг от профила 

на купувача се установи, че се изисква представяне на документи, свързани с 

годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност, за 

които в обявлението не са посочени критерии за подбор (т. 14.6.10. 

Удостоверение за вписване в регистъра на РЗИ, съгласно изискванията на 

Закона за здравето - заверено копие; т. 14.6.11. Актуална лицензия за 

използване на източници на йонизиращи лъчения за медицински цели, 

издадена от АЯР – заверено копие и др.). 

Посоченото е в нарушение на разпоредбата на чл. 59, ал. 5 ЗОП, съгласно 

която възложителят следва да посочи критериите за подбор и документите, 

чрез които се доказва изпълнението им, в обявлението, с което се оповестявa 

откриването на процедурата.  

7. От профила на купувача се установи, че възложителят е поставил 

изискване за предоставяне на гаранция за изпълнение на договора, в размер на 

1% от стойността му, условие, което не се съдържа в обявлението. В 

съответствие с чл. 111, ал. 4 ЗОП, предвидените гаранции и техният процент 

следва да бъдат посочени в обявлението, с което се оповестява откриването на 

процедурата. 

 

 

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 
 

МИГЛЕНА ПАВЛОВА 

 


