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Изх. № 81 

 

Дата: 15.12.2016 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: Медицински университет - Пловдив 

Уникален номер на 

процедурата в РОП с линк: 
00512-2016-0022 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита  

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

 Услуги по Приложение № 2 

Предмет на поръчката:  

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 

 Не 

Срок за изпълнение: 12 месеца 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
2 127 800 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: 19.11.2016 г. 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 21.11.2016 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: 22.12.2016 г. 

Коментари и други бележки: 

 

 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333430383530
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РАЗДЕЛ ІІ 

Проверени документи 
 

Проверката обхваща следните документи: 

1. Решението за откриване на процедурата 

2. Обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата 

3. Техническата спецификация 

Всички документи, подлежащи на контрол, са получени в АОП:  Да     Не                             

Всички документи, подлежащи на контрол, са изпратени по 

предвидения ред: 
 Да      Не 

Коментари и други бележки: 

 

 

РАЗДЕЛ ІІІ 

Резултати от контрола 
 

ІІІ.1) Решение за откриване на процедурата 

 

Констатации и препоръки:  

            В публикуваното на профила на купувача решение за откриване на 

процедурата липсва подписът на лицето издало акта. Съгласно чл. 22, ал. 5, т. 8 

ЗОП подписът на лицето, издало акта, е задължителна част от съдържанието на 

решението. 

 

ІІІ.2) Обявление за обществена поръчка 
 

Констатации и препоръки:  

          1. Съгласно чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗОП възложителят предоставя 

неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до 

документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на 

обявлението в „Официален вестник“ (ОВ) на Европейския съюз (ЕС). В случая 

обявлението е публикувано в ОВ на ЕС на 19.11.2016 г., а документацията е 

качена в профила на купувача на 17.11.2016 г., т.е. по-рано от 

законоустановения срок.            

          2. 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 Регистъра на обществените поръчки 

(РОП). При извършената проверка се установи, че решението и обявлението са 

публикувани в РОП на 21.11.2016 г., а в профила на купувача на 17.11.2016 г., 

което предхожда законоустановения срок.  

          3. В поле II.2.4) по отношение на естеството и количеството (обема) на 

доставката е направена препратка към техническата спецификация. Посочването 

в обявлението 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, раздел II, част Б, т. 7 ЗОП).   

           4. В поле III.1.3), т. 1 е поставено изискване участникът да е изпълнил 

успешно през последните три години, считано от датата на подаване на 

офертата, минимум една доставка с предмет, идентичен или сходен с този на 

поръчката. Посочено е, че за доказване на съответствието с поставеното 
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минимално изискване участникът попълва ЕЕДОП, придружен с 

доказателство/а за извършените доставки. Съгласно чл. 59, ал. 5 ЗОП 

възложителят трябва да посочи в обявлението документите, с които се доказват 

декларираните обстоятелства, но документите се представят в случаите по чл. 

67, ал. 5 и ал. 6 ЗОП.  

           Констатацията е валидна и за поставеното изискване участниците да имат 

на разположение най-малко един квалифициран сервизен инженер, преминал 

курс на обучение при производителя за сервиз и гаранционно обслужване на 

предлаганата апаратура. 

           5. В поле VI.3) на обявлението е поставено изискване симулационните 

станции, включени в предмета на доставката, да покриват следните стандарти: 

EN 60950-1:2001 - Устройства/съоръжения за информационни технологии; IEC 

61000-3-3 -Електромагнитна съвместимост - Ограничение на измененията на 

напрежението, флуктуациите на напрежението и трептене в публичните системи 

за доставка на ниско напрежение, за оборудване с номинален ток ≤16 A за фаза 

и не подлежат на условно свързване; EN 55024 - Устройства за обработка на 

информация. Характеристика на устойчивост на смущения. Гранични стойности 

и методи за измерване, без да е посочен техен еквивалент.  

        Съгласно чл. 48, ал. 2 ЗОП, всяко посочване на стандарт, спецификация, 

техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон, следва да е 

допълнено с думите „или еквивалентно/и“. Констатацията е валидна и за 

Техническата спецификация – Приложение № 1, раздел „Допълнителни 

документи за установяване на качеството към техническото предложение“. 

 

РАЗДЕЛ IV 

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 и следва да се направи от възложителя. 

 

 

      ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 
 

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

 

 


