РЕШЕНИЕ
№ …..
гр. Дупница, …….. 2021 година
На основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП, във връзка с открита процедура
за възлагане на обществена поръчка с предмет – Доставка на лекарствени
продукти за МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД, открита с Решение №
6/11.06.2020 година на Прокуриста на МБАЛ „Свети Иван Рилски” ЕООД,
публикувано обявление в Агенцията за обществени поръчки с уникален
идентификационен номер 00565-2020-0002

О Б Я В Я В А М:
1. Прекратявам процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет –
Доставка на лекарствени продукти за МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД,
открита с Решение № 6/11.06.2020 година на Прокуриста на МБАЛ „Свети Иван
Рилски” ЕООД, публикувано обявление в Агенцията за обществени поръчки с
уникален идентификационен номер 00565-2020-0002.
Мотиви: На основание т.17.4.6.2 „Процедури за определяне на
изпълнители“ от Системи за финансово управление и контрол в МБАЛ „Свети
Иван Рилски“ ЕООД и чл.31 от Вътрешни правила за управление на цикъла на
обществените поръчки в МБАЛ „Свети Иван Рилски” ЕООД беше извършен
обстоен преглед на документите, изготвени от комисията във връзка с
провежданата процедура, при което бяха констатирани следните пропуски:
1.1. Протокол №1 от дейността на комисията е публикуван в Профила на
купувача на Възложителя преди получаване на потвърдителни писма за
видимост от всички участници в процедурата.
1.2. Доклад с Вх.№269/04.02.2021 година от Д-р Елена Гюзелева е заведен в
деловодната система след датата на писмата, с които Възложителят е поканил
участниците да удължат своите оферти.
1.3. Допълнителните документи, представени от участниците в изпълнение
на Протокол №1 от 24.07.2020 година, не са заведени в деловодната система на
лечебното заведение
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1.4. Допълнителните документи, представени от участниците в изпълнение
на Протокол №1 от 24.07.2020 година, не са приложени към досието на
обществената поръчка
1.5. В Протокол №2 комисията не е поставила дата на съставяне на
документа
1.6. В Протокол №2 комисията е пропуснала да укаже точната дата и място
на отваряне на ценовите оферти.
Въз основа на гореизложеното може да се обобщи, че действията на
комисия, назначена със Заповед №126/21.07.2020 година, съдържат пропуски и
фактически грешки, които водят до несъответствия със Закона за обществените
поръчки, Правилника за неговото прилагане и основни вътрешни актове на
лечебното заведение като Вътрешни правила за управление на цикъла на
обществените поръчки в МБАЛ "Свети Иван Рилски" ЕООД, Системи за
финансово управление и контрол в МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД и
Вътрешни правила за работа с деловодната система.
Предвид гореизложеното и с цел гарантиране на публичност, прозрачност и
равнопоставеност между участниците е целесъобразно настоящата процедура да
бъде прекратена.
Описаната фактическа ситуация отговаря на хипотезата, предвидена в чл.
110, ал. 1, т. 5 от ЗОП, а именно – установени са нарушения при откриването на
обществената поръчка, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени
условията, при които е обявена процедурата, поради което същата следва да бъде
прекратена.
2. Прекратявам работата на Комисия, назначена със Заповед
№126/21.07.2020 година за провеждане на обществената поръчка, изменена със
Заповед № 14/19.02.2020 година.
3. На основание чл.43, ал.1 от ЗОП (отм.) настоящото решение да се изпрати
в тридневен срок до всички участници в процедурата.
4. Връзка към електронната преписка в профила на купувача, където където
се намира електронното досие на публикуваната процедура –
https://mbal.org/category/profil-na-kupuvacha/.
5. Настоящото решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита на
конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му.
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