Изх. № М - 44
Дата:.20.04.2017 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:

Университетска многопрофилна болница за
активно лечение /УМБАЛ/ „Свети Георги“ ЕАД Пловдив

Уникален номер на
процедурата в РОП с линк:

00325-2017-0007
Открита
Ускорена открита

Вид на процедурата

Строителство
Доставки
Услуги
Услуги по Приложение № 2
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на
УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив“

Обект на поръчката:

Предмет на поръчката:

Да
Не

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

24 месеца
на

3 091 198.35 лв.
Изцяло от националния бюджет
Изцяло или частично със средства от ЕС
Друго:

Финансиране:

Критерий за
поръчката:

Брой: 8

възлагане

на

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

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

24.03.2017 г.

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

23.03.2017 г.

Дата на изпращане на Обявление за изменение или допълнителна
информация за публикуване в РОП, ако е приложимо:
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Дата, на която изтича срокът за получаване на оферти:

24.04.2017 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;
техническите спецификации.
Коментари и други бележки:

РАЗДЕЛ ІІ

Резултати от мониторинга
II.1 Решение за откриване на процедурата
Констатации и препоръки:

В поле VIII.1) са посочени две имена на лицето, представляващо
възложителя. Съгласно чл. 22, ал. 5, т. 8 ЗОП, решението за откриване на
процедурата следва да съдържа трите имена на лицето, издало акта.
II. 2 Обявление за обществена поръчка
Предмет
Констатации и препоръки:

В поле II.2.4) на обособените позиции е отбелязано, че предмет на
възлагане е доставка на хранителни продукти по 8 обособени позиции.
Информация за конкретния предмет на обособената позиция не е предоставена,
както се изисква от Приложение № 4, раздел II, част „Б“, т. 7 ЗОП.
II.3 Техническа спецификация
Констатации и препоръки:

1. За част от продуктите са поставени изисквания доставките да са в точно
определени разфасовки (напр. лютеница – 0,320 гр. и др.). Доколкото на пазара
са налице множество продукти от същия вид в близки по грамаж разфасовки
(напр. лютеница – 0,300 гр., лютеница - 0,310 гр., лютеница - 0,314 гр.),
условието може да се разглежда като ограничително, ако възложителят не може
да обоснове необходимостта от точно посочените опаковки/грамаж.
2. За някои от артикулите е посочена информация относно
характеристиките на съответния продукт (напр. пилешки бутчета – замразени,
кренвирши – пилешки и др.), но за други липсва подобна конкретика (напр.
маслини, без да е уточнено зелени или черни, с костилка или без и др.) (вж. чл.
48, ал. 1, т. 1 ЗОП).
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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.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
ГАЛЯ МАНАСИЕВА
(Определен със Заповед № РД-9/06.04.2017 г.)
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