
Партида: 00360 РЕШЕНИЕ (версия 4)

А О П
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078

е-таП: гор@аор.Ьд, е-гор@аор.Ьд
интернет адрес: ЬЦр://уууууу.аор.Ьд

РЕШЕНИЕ

П Проект на решение
^ Решение за публикуване

Номер: 3-...)$$.. от 26/11/2014 дд/мм/гггг

ПА) за откриване на процедура
[ЦБ) за промяна
К В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Обектът на обществената поръчка е по:
1Ечл. З, ал. 1 отЗОП
Пчл. З, ал. 2 от ЗОП

ПСъгласен съм АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на Обявление за
допълнителна информация, информация за незавършена процедура или
СОК.КЛСЕКО1ЛУ1, до Официален вестник на ЕС в съответствие с Общите условия за
използване на услугата Електронен подател

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00360
Поделение:
Изходящ номер' ^\) "ч^Шч . . от дата 26/1
Коментар на възложителя:

1/2014

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

К по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)
]по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

1.1) Наименование и адрес
Официално наименование
УМБАЛ "Александровска" ЕАД
Адрес
ул . "Св. Г. Софийски

Град
София

За контакти

" № 1

Пощ
143

Теле
02

Лице за контакт
Зоя Катерска •• началник "Обществени
Електронна поща Факс
итЬа! . а1еxапс1^ОV5]<а@дта^1 . сот 02

енски код Държава
1 Р България

фон
9 2 3 0 5 7 9

поръчки"

9 2 3 0 6 4 6

Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
имм. а1еxапс^^оV8]<а . с от

Адрес на профила на купувача:
мий. а!ехапс1гоУ5]<а . сот

УНП:с08Ь<16с8-Ьас6-4а45-ЬЬ58-са57с15аГа94Г



Партида: 00360 РЕШЕНИЕ (версия 4)

1.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:
(попълва се от възложители по чл.7, т. 1-4 от ЗОП)

П Министерство или друг държавен орган, ЦЦ Обществени услуги
включително техни регионални или ЦЦОтбрана
местни подразделения О Обществен ред и сигурност

П Национал на агенция/служба ЦЦ Околна среда
П Регионален или местен орган П Икономическа и финансова дейност
ЦРегионална или местна агенция/служба К Здравеопазване
^Публичноправна организация П Настаняване/жилищно строителство и
[ЦЕвропейска институция/агенция или места за отдих и култура

международна организация П Социална закрила
ПДруго (моля, уточнете): ПОтдих, култура и религия

П Образование
О Друго (моля, уточнете):

1.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:
(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)
ППроизводство, пренос и разпределение на [ЦПощенски услуги

природен газ и топлинна енергия

П Електрическа енергия [Ц Железопътни услуги
ОТърсене, проучване или добив на ЦЦГрадски железопътни, трамвайни,

природен газ или нефт тролейбусни или автобусни услуги

ОТърсене, проучване или добив на [^Пристанищни дейности
въглища или други твърди горива

ЦВода СИЛетищни дейности

В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

11.1) Обект на поръчката
П Строителство
К Доставки
I IУ слуги

11.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя
(както е посочено в оригиналното обявление)
„Закупуване на универсални електрохирургични платформи" за
нуждите на УМБАЛ „Александровска" ЕАД

П.З) Кратко описание на поръчката (както е посочено в оригиналното обявление)
Поръчката включва: доставка, монтаж, пускане в експлоатация,
гаранционно поддържане на 3 броя универсални електрохирургични
платформи" за нуждите на УМБАЛ „Александровска" ЕАД •• Клиника по
хирургия, Клиника по обща и чернодробно-панкреатична хирургия и
Клиника по урология.Изискванията към апаратурата са описани в
Приложение №1 "Предмет на поръчката и техническа спецификация"
от документацията за участие.

11.4) Общ терминологичен речник (СРУ) (както е посочено в оригиналното
обявление)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33100000

Доп. предмети 33162100

П.5) Вид на процедурата (както е посочено в оригиналното обявление)

УНП: сОШ6с8-Ьзс,6-4а45- >Ь58-са57с15а&94Г



Партида 00360 РЕШЕНИЕ (версия 4)

Попълва се от възложител по чл.7, т. 1 -4 от ЗОП
Открита процедура 53Ускорена на договаряне с обявление
Ограничена процедура ПДоговаряне без обявление
Ускорена ограничена процедура О Конкурс за проект - открит
Състезателен диалог П Кон курс за проект - ограничен
Договаряне с обявление П

Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП
Открита процедура ПДоговаряне без обявление
Ограничена процедура П Конкурс за проект - открит
Договаряне с обявление П Конкурс за проект - ограничен

III: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

Процедурата е открита с решение
Номер: 3-368 от 20/08/2014 дд/мм/гггг

111.2) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган/възложителя
(както е посочено в оригиналното обявление, ако е приложимо)

Ш.З) Справка за обявления, подадени по електронен път (ако е известна)

П31МАР
^Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа в РОП: 2014-620180

Ш.4) Документ, за който се отнася тази публикация (в приложимите случаи)
Ш.4.1) Номер на обявлението в ОВ: /8- от
П1.4.2) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 00360-2014-
0018(ппппп-уууу-хххх)

Ш.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки: решение и обявление за
поръчка

111.4.4) Номер на документа (ГО на документа) в Регистъра на обществените поръчки:
620180
(Ако в поле 111.4.3 е избрано "решение и обявление" се посочва номерът на обявлението в
РОП)

Ш.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление/решение
Дата: 20/08/2014 дд/мм/гггг

IV: ПРЕКРАТЯВАМ

К процедура за възлагане на обществена поръчка
Добособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.!) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. от ЗОП К
Чл. 39, ал. 2, т. , буква от ЗОП П

точка:6

буква: Па

1У.2) Мотиви за прекратяване на процедурата/самостоятелно обособената позиция
Н а з н а ч е н а т а от възложителя със Заповед № 3 - 4 2 9 / 0 7 . 1 0 . 2 0 1 4
г.комисия за разглеждане, оценяване и класиране на офертите от
процедурата, при присъждането на точките по показател
„Техническо предложение" на участника •• Технически преимущества,
е установила, че в одобрената методика от възложителя е посочен
максимален брой точки за оценка на техническото предложение 40,
а в действителност максималният сбор от точките по отделните

УНП:сОШбс8-Ьас6-4а45-ЬЬ58-са57с15а1а94Г



Партида 00360 РЕШЕНИЕ (версия 4)

показатели/отК1до К11/е36.Комисията евзела решениес

оглед спазване на посочения общ брой точки за показателя

„Техническо предложение" на участника •• Технически преимущества,

да завиши оценката на един от сборните показатели, за които

максималната оценка е 1 точка. Като най-съществен от посочените

шест показателя с максимална оценка 1 точка, комисията е

определила К11 • Софтуерно осъвременяване: налична възможност за

осъвременяване на софтуера онлайн за адаптиране на платформата

към нови модели инструменти и е решила на предложение, което

предлага опцията да бъдат присъдени 5 точки.С тези си действия

комисията е опорочила одобрената методика за оценка на

офертите, която пък от своя страна е грешна.Съгласно чл. 28, ал.

2 ЗОП методиката за оценка следва да съдържа точни указания за

определяне на оценката по всеки показател и именно тази

методика, без да се променя, както е подчертано в чл. 28, ал. З

от ЗОП, се прилага към допуснатите до оценяване участници.

Конкурсната комисия е задължена да приложи методиката, която е

посочена в предварително обявените условия на поръчката. Поради

допуснатата грешка от страна на възложителя при одобряването на

методиката при обявяване на процедурата, комисията не е могла да

изпълни изискванията на чл.28, ал.З от ЗОП. От друга страна

обаче тя няма разписани права да променя и пригажда по своя

преценка одобрената методика. С действията си поомощният орган

на възложителя е въвел нови точки за показателите, необявени от

възложителя. В случая нарушението на чл.28, ал.2 от ЗОП при

откриването на процедурата, е довело и до невъзможност на

комисията да приложи методиката при оценка на офертите. Дори

комисията да приеме методиката такава, каквато е одобрена от

възложителя, тя пак би била в нарушение, тъй като ще се промени

тежестта на показателя „Техническо предложение" • Технически

преимущества в общата оценка, която ще стане Збт. при обявени 40

т., а комплексната оценка от ЮОт. ще бъде 9бт. Допуснатото

нарушение при обявяване на процедурата • грешка в относителната

тежест на показателите, посочени в ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 от

документацията за участие, води до невъзможност оценителната

комисия да извъри оценяване на офертите, поради което

процедурата следва да се прекрати. Запитване от участник относно

точките в методиката не е постъпвало и решение за промяна от

страна на възложителя не е издавано.

Възложителят счита, че са налице и двете предпоставки, визирани

в чл.39, ал.1, т. б от ЗОП •- констатирано нарушение при

откриване и провеждане на процедурата и невъзможност това

нарушение да бъде отстранено без да се променят условията, при

които тя е обявена. Разпоредбите на чл.36 а от ЗОП също не могат

да бъдат приложени, защото констатираното нарушение в работата

на комисията не може да бъде отстранено поради установеното

нарушение при откриване на процедурата.

(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят прекратяването на

съответната процедура)

1У.З) Описание на самостоятелно обособените позиции (когато е приложимо), за

които се прекратява процедурата

УНП: сОШ6с8-Ьас6-4а45-ЬЬ58-са57()5аГа94Г
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1У.4) Най-ниска оферирана цена

(посочва се, когато процедурата е прекратена поради надвишаване на финансовия
на възложителя)

1У.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване Да

ресурс

К Не П

V: ОБЖАЛВАНЕ

V.!) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Адрес
бул . Витоша № 18
Град
София

Електронна поща
срсас1тл_п@срс . Ьд

Пощенски код
1000

Държава
РБългария

Телефон
02 9884070
Факс

Интернет адрес (1ЖЬ):
Ъ.Ъйр : //имм . срс . Ь д

У.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VII: ДАТА на изпращане на настоящото решение

Дата: 26/11/2014 дд/мм/гггг

Възложител:

Трите имена:
/подпис и печат/
доц.д-р Костадин Георг

Длъжност:
Изпълнителен директор

УНП:с08Ьс16с8-Ьас6-4а45-ЬЬ58-са57с15аГа94Г


