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МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ 

 

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 

 

СТАНОВИЩЕ  

за осъществен контрол 
по чл. 232 от ЗОП 

 
за съответствие с изискванията на ЗОП на проектите на документи по чл. 232, ал. 3, т. 1  

и ал. 5 ЗОП (І етап) 

 

 
РАЗДЕЛ І 

Процедура 
 

ИН на регистрационната форма 

от ССИ 
20170224-00502-0034 

Възложител: 
Многопрофилна болница за активно лечение 

/МБАЛ/ "Света Марина" ЕАД - Варна 

Вид на възложителя: 
 публичен (чл. 5, ал. 2, т. 1-17 и ал. 3 ЗОП) 

 секторен (чл. 5, ал. 4,т. 1-3 ЗОП)  

Вид на процедурата 

 Открита 

 Ограничена  

 Състезателна процедура с договаряне 

 Договаряне с предварителна покана за участие 

 Състезателен диалог 

 Партньорство за иновации 

 Договаряне без предварително обявление 

 Договаряне без предварителна покана за участие 

 Конкурс за проект 

 Публично състезание 

 Пряко договаряне 

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

 Услуги по Приложение № 2 
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Предмет на поръчката: 
Закупуване на медицинско оборудване за нуждите на 

МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой:  

 Не 

Срок за изпълнение: 1 месец 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
70 000 

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 

Коментари и други бележки: 

 

 

РАЗДЕЛ ІІ 

Проверени документи 
 

Проверката обхваща следните документи: 
 

1. Проекта на решение за откриване на процедурата  
 

2. Проекта на обявление, с което се оповестява откриването на процедурата  
 

3. Проекта на техническа спецификация 

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

Всички документи, подлежащи на контрол, са изпратени по 

предвидения ред  
 Да        Не 

 

РАЗДЕЛ ІІІ 

Резултати от контрола 
 

ІІІ.1) Проект на решение за откриване на процедурата 

Констатации и препоръки: 

Посоченият в поле VII.3) срок за обжалване се отнася за „открита” 

процедура по ЗОП. Видно от поле II.1) видът на настоящата процедура е 

публично състезание, поради което приложимият ред за обжалване е съгласно 

чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП. Препоръчваме редакция. 
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ІІІ.2) Проект на обявление за обществена поръчка    

 

Предмет 

Констатации и препоръки: 

1. В полета ІІ.1.2) и ІІ.2.2) е отбелязан основен CPV код: 33100000 – 

Медицинско оборудване, който е твърде общ и не дава представа за обхвата на 

предмета на поръчката. Препоръчваме да се изберат и допълнителни кодове, от 

които да става ясно, че ще се доставя болнична мебелировка. 

2. Текстът в поле II.2.4) е представен посредством много съкращения, което 

затруднява четенето и разбирането му. Препоръчваме по възможност да не се 

използват съкращения, а при необходимост, при първото използване 

наименованието да се изписва изцяло и да се дава указание относно начина, по 

който е съкратено. При попълването на полетата съществува ограничение 

относно дължината на текста, но информацията може да бъде пренесена в друго 

поле, като се направи съответната препратка. 

 

Общи изисквания/въпроси по критериите за подбор 

Констатации и препоръки: 

В поле VI.3) е попълнена несъотносима към поръчката информация. В 

точка 6 е посочено, че „участникът декларира липсата на основания за 

отстраняване и съответствието с критериите за подбор...“, а в точка 11, че „за 

доказване на личното състояние и на съответствието с критериите за подбор 

участникът може да предостави удостоверение за регистрация в официален 

списък на одобрени стопански субекти...“. Същевременно възложителят не е 

заложил критерии за подбор в обявлението за оповестяване на откриването. 

Препоръчваме отстраняване на несъответствията. 

 

ІІІ.3) Проект на техническа спецификация 

 

Констатации и препоръки: 

В техническата спецификация са заложени изисквания по отношение типа 

и качеството на материалите, от които трябва да бъдат изработени продуктите 

предмет на доставка, като например: „стоманени профили с прахово 

(полимерно) боядисване“, „алуминиеви ограничители/профили“, „алуминиева 

конструкция“, „аморфна пластмаса (ABS - акрилонитрил бутадиен стирен)“, 

„листова стомана с полиестерно покритие“ и др. Възложителят следва да 

разполага с аргументи, че поставените изисквания произтичат от обективни 

причини и не ограничават конкуренцията. 
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РАЗДЕЛ IV 

Допълнителна информация 
 

Становището касае съответствието на представените в АОП проекти на 

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: Подпис (не се чете) 

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

 

Вярно с оригинала,  

подписан на хартия 
 

 


