Изх. № М - 9
Дата: 20.01.2017 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:

00325-2016-0037

Вид на процедурата

Открита
Ускорена открита

Обект на поръчката:

Строителство
Доставки
Услуги
Услуги по Приложение № 2
„Периодична доставка на ваучери за храна от
оператор
за
нуждите
на
Университетска
многопрофилна болница за активно лечение „Свети
Георги“ ЕАД, гр. Пловдив.“

Предмет на поръчката:

Да
Не

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

12 месеци
на

4 000 000 лв.
Изцяло от националния бюджет
Изцяло или частично със средства от ЕС
Друго:

Финансиране:

Критерий за
поръчката:

Брой:

възлагане

на

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

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

24.12.2016

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

27.12.2016
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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:

30.01.2017

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
Решение за откриване на процедурата
Констатации и препоръки:

Текстът в поле ІV.1) относно наименованието на поръчката е незавършен.
Обявление за обществена поръчка
Профил на купувача
Констатации и препоръки:

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 РОП. Във връзка с чл. 32, ал. 1, т. 1 ЗОП
документацията следва да е налична на профила на купувача от датата на
публикуване на обявлението в „Официален вестник“ (ОВ) на Европейския съюз
(ЕС). В случая документите са публикувани в РОП на 27.12.2016 г., а в ОВ на
ЕС на 24.12.2016 г., а датата на публикуването им в профила на купувача е
21.12.2016 г., т.е. по-рано от законоустановения срок.
Описание
Констатации и препоръки:

В поле ІІ.2.7) е отбелязано, че поръчката подлежи на подновяване, като е
уточнено, че „при липса на нов договор, същият продължава своето действие за
не повече от 12 месеца“. Не е посочена информация за обема на повторенията
на, които ще се възлагат (вж. чл. 21, ал. 1 ЗОП и чл. 6, ал. 1 и ал. 2 ППЗОП).
Технически и професионални възможности
Констатации и препоръки:

В поле ІІІ.1.3) е поставено изискване участникът да е изпълнил поне една
дейност с предмет и обем, идентична или сходна с предмета на поръчката.
Допълнително е уточнено, че се има предвид „..договор за доставка на ваучери
за храна...“. Съгласно чл. 63, ал. 6 ЗОП изискванията, по отношение на опит от
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участниците, не следва да са ограничени до определен брой изпълнени договори
с конкретно посочване на предмета им.
Общи изисквания/въпроси по критериите за подбор
Констатации, препоръки и/или указания:

1. При преглед на документацията за обществена поръчка на профила на
купувача се установи, че възложителят изисква в офертите си участниците да
представят документи като: „доказателства за изпълнените договорите“,
„заверени копия на действащи договори между участниците и хранителни
вериги на територията на гр. Пловдив за приемане на ваучери за храна“ (стр.7).
Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП, при подаването на офертата участниците
декларират съответствие с поставените изисквания чрез предоставяне на Единен
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Документите с които се
доказва посочената в ЕЕДОП информация, се представят в случаите по чл. 67,
ал. 5 и 6 ЗОП.
2. При преглед на документацията за обществена поръчка, публикувана на
профила на купувача, се установи, че възложителят е включил термини и
понятия (напр. рентгенова тръба, медицински изделия), неотносими към
конкретния предмет на тази обществена поръчка.
Условия във връзка с поръчката
Констатации и препоръки:

В поле VІ.3), т. 2 е поставено изискване участникът, избран за изпълнител
да представи „банкова гаранция…, издадена от българска банка..“ Условието
увеличава административната тежест за избрания изпълнител, доколкото
ограничава възможността гаранцията за изпълнение да бъде издадена и от клон
на чуждестранна банка в Република България.

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 и следва да се направи от възложителя.

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