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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 документи 
по чл. 232, ал. 3, т. 2 и ал. 5 ЗОП (ІI етап) 

 
РАЗДЕЛ І 
Процедура 
 

ИН на регистрационната форма 
от ССИ 

20161221-00748-0012 

Възложител: МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД 

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 

Предмет на поръчката: 

Доставка на лекарствени продукти /лекарствени 
продукти, лечебни храни, диагностични средства и 
други нетерапевтични продукти/ за нуждите на МБАЛ 
„Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово 

Обособени позиции:  Да                                   Брой: 15 
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 Не 

Срок за изпълнение: 12 месеца 

Прогнозна стойност на 
поръчката в лв. без ДДС: 

1 661 758,83 

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. 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 
 
Обявление за обществена поръчка 
 

Профил на купувача 

1. Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 от 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. В конкретния случай те са 
публикувани в профила на купувача на 11.01.2017 г., а в РОП – на 16.01.2017 г., 
т.е. по-рано от законоустановения срок. 

2. В Решението за откриване на процедурата, което е качено в профила на 
купувача, липсва подпис на лицето, издало акта. Съгласно чл. 22, ал. 5, т. 8 от 
ЗОП решението за откриване трябва да съдържа подпис на лицето, което го е 
издало.  
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Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност  

В края на поле ІІІ.1.1), възложителят е поставил условие за създаване на 
юридическо лице, когато участникът определен за изпълнител, е обединение на 
физически и/или юридически лица. Съгласно чл. 10, ал. 2 ЗОП, необходимостта 
от създаването на юридическо лице се обосновава изрично в решението за 
откриване на процедурата. В случая в решението не се съдържат мотиви. 

 

Технически и професионални възможности 

В поле ІІІ.1.3) т. 1, възложителят е указал, че може да изиска доказателства 
за извършените и посочените в ЕЕДОП доставки във вид на 
удостоверения/референции/договори или други документи, с които се доказва 
тяхното изпълнение. Изискването несъответства на чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП. 
Договорите не дават информация за начина на изпълнение, а също така могат да 
съдържат конфиденциална информация. 

 
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. 

 
 
 
 
 

                                    ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Подпис (не се чете) 

    МИГЛЕНА ПАВЛОВА 
 

Вярно с оригинала,  
подписан на хартия 
 

 


