Изх. № М - 65
Дата:13.06.2017 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:

Медицински институт към
вътрешните работи /МВР/

Уникален номер на
процедурата в РОП с линк:

00023-2017-0004

Вид на процедурата

Открита
Ускорена открита

Обект на поръчката:

Строителство
Доставки
Услуги
Услуги по Приложение № 2

Да
Не

Обособени позиции:
Срок за изпълнение:

Брой:

36 месеца
на

4 525 473,13
Изцяло от националния бюджет
Изцяло или частично със средства от ЕС
Друго:

Финансиране:

Критерий за
поръчката:

на

„Доставка на хранителни продукти на едро за нуждите
на Медицински институт - МВР в гр. София, и
филиали в гр. Банкя, гр. Хисаря и гр. Варна“

Предмет на поръчката:

Прогнозна
стойност
поръчката в лв. без ДДС:

Министерство

възлагане

на

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

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

18.05.2017

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

18.05.2017

Дата на изпращане на Обявление за изменение или допълнителна
информация за публикуване в РОП, ако е приложимо:

1

Дата, на която изтича срокът за получаване на оферти:

20.06.2017

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
Не са установени несъответствия с изискванията на ЗОП.

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.
На Портала за обществени поръчки, в тематична област „Образци и
списъци“, са публикувани одобрени стандартизирани проекти на договори и
стандартизирани клаузи на договори. Съгласно чл. 231 от ЗОП възложителят е
длъжен да ги прилага, освен когато естеството на поръчката не позволява това.
Неприлагането на стандартизираните изисквания и документите се мотивира
писмено в досието на обществената поръчка.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
ИВО КАЦАРОВ
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