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Рег. № M- 64 

 

Дата:14.11.2016 

 

 

 
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: 
Многопрофилна болница за активно лечение 

/МБАЛ/ - Бургас АД 

Уникален номер на 

процедурата в РОП с линк: 
00301-2016-0012  

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита 

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

Предмет на поръчката: 

„Избор на финансова институция за предоставяне на 

„Многопрофилна болница за активно лечение – 

Бургас” АД на дългосрочен банков кредит за 

оборотни средства в размер на 5 млн. (пет милиона) 

лева“ 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой:  

 Не 

Срок за изпълнение: 60 месеца 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
5 635 000 лв. 

Финансиране: 

 Изцяло от националния бюджет 

 Изцяло или частично със средства от ЕС 

 Друго: заем 

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: 20.10.2016 г. 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 20.10.2016 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: 22.11.2016 г.  

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333339383531
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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. 13, ал. 1, т. 9 ЗОП законът не се прилага за заеми, 

независимо от това, дали са свързани с емитирането, продажбата, закупуването 

или прехвърлянето на ценни книжа или други финансови инструменти. В 

конкретния случай възложителят е обявил „открита“ по вид процедура, във 

връзка с което се приема, че прилага всички изисквания за този начин на 

възлагане. 

2.  Видно от информацията в поле IV.3), т. 4 срокът на договора може да 

надвиши 5 години, тъй като включва срок за погасяване – 48 месеца и гратисен 

период - не по-кратък от 12 месеца.  Съгласно чл. 113, ал. 1 ЗОП договорите за 

обществени поръчки се сключват за срок, който не може да надвишава 5 

години. По изключение се допуска сключването на договори за по-дълъг срок, 

но възложителят е длъжен да посочи мотивите за това в решението за 

откриване на процедурата (вж. чл. 113, ал. 2 от ЗОП). В конкретния случай 

такива не са посочени в решението за откриване. 

 

Обявление за поръчка 

1. В поле VI.3) е посочено, че в ЕЕДОП се декларира обстоятелство по 

чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП, но в документацията за обществена поръчка се посочва 

и основание по чл. 55, ал. 1, т. 1 ЗОП. Непосочването на всички основания за 

незадължително отстраняване в обявлението за обществена поръчка е в 

нарушение на чл. 55, ал. 2 ЗОП   

2. При преглед в профила на купувача се установи, че възложителят 

допуска представянето на доказателства за предприети мерки, които 

гарантират надеждността на участник за когото са налице основанията за 

отстраняване по чл. 54, ал. 1 ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства 

по чл. 55, ал. 1, т. 1 ЗОП. В случая чл. 55, ал. 1, т. 1 ЗОП не е посочен в 

обявлението като сонование за отстраняване, което не съответства на чл. 56, 

ал. 1 ЗОП.  

3. В поле VI.3) възложителят е посочил, че гаранцията за изпълнение на 

договора е в размер на 0,5 % от стойността на поръчката. Съгласно чл. 111, ал. 

1 ЗОП възложителят може да изисква от определения изпълнител да 

предостави гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора. В тази 

връзка отчитайки предмета на поръчката (получаване на дългосрочен банков 

кредит) възложителят трябва да може да докаже, че визираната гаранция 
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обезпечава изпълнението на договора. 
 

Техническа спецификация 

В съдържанието на документацията за обществена поръчка е посочен 

раздел № 4 – Техническа спецификация, но такъв не е наличен в профила на 

купувача на възложителя. Описаните раздели на документацията не 

кореспондират с нейното съдържание.  

 

Методика за оценка 

При преглед на методиката за оценка на оферти се установи следното: 

1. С показател С3 се оценява гратисен период за погасяване на 

главницата по кредита, което може да се приеме за вид разсрочено плащане. 

Съгласно чл. 70, ал. 10 ЗОП не се допуска включването на показатели за 

оценка, които отчитат времето за извършване на плащанията (отложено или 

разсрочено плащане) или оценяване на размера.  

2. Възложителят е посочил следното: „при предложение „0“ по някой 

показател, за целите на методиката при изчисляване на оценката по съответния 

показател ще ползва стойност 0,0001“. Следва да се има предвид, че 

оценителната комисия не може да променя предложенията, а само да ги 

оценява.  

 

 

 

 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
 

ИВО КАЦАРОВ 
/Определен със Заповед № РД-37/20.04.2016 г./ 

 

 

 


