
 

 

Изх. номер: E-31-00--016503 

 

Дата: 12.04.2019 г. 

 

София – 1000  тел.: (02) 9859 71 50  aop@aop.bg  

ул. ”Леге” № 4 факс: (02) 9859 71 52 www.aop.bg  

  

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ 

 

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

ДО 

Д-Р ГЕРГАНА КОЛАРОВА 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА 

ПСАГБАЛ „СВЕТА СОФИЯ“ ЕАД 
   

 

 

Относно: Получени в Агенцията по обществени поръчки (АОП) документи 

за осъществяване на контрол на процедура на договаряне без предварително 

обявление, открита на основание чл. 79, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените 

поръчки (ЗОП), с предмет: „Доставка на лабораторни консумативи за кръвно-газов 

и електролитен анализатор GEM Premier 3000 от изключителен търговски 

представител за нуждите на ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД за едногодишен 

период“, вписана в Регистъра на обществените поръчки под уникален номер 00830-

2019-0002 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КОЛАРОВА, 

 

Във връзка с предоставените документи, Ви информираме за следното: 

Съгласно чл. 233, ал. 1 от ЗОП на контрол подлежат процедурите за 

доставки, възлагани с договаряне без предварително обявление, открити от 

публични възложители на основание чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП, чиято прогнозна 

стойност е равна или по-висока от прага по чл. 229, ал. 2, т. 2 от същия закон. 

Проверката обхваща случаите, в които отделната процедура за „доставки“ е с 

прогнозна стойност равна или по-висока от 200 000 лв. без ДДС.  

В поле ІV.2) на решението за откриване на разглежданото договаряне е 

отбелязано, че възлаганите дейности са с обект „доставки“, а в поле IV.7) на 

документа е посочена прогнозната стойност – 8 328 лв. без ДДС, т.е. под 

стойностния праг от 200 000 лв. без ДДС. С оглед на това, въпреки, че в поле IV.8) 

на решението е попълнено, че общата прогнозна стойност на поръчката, част от 

която се възлага с настоящото договаряне, е 399 699.39 лв. без ДДС, конкретната 

процедура не подлежи на контрол от АОП. 

Методическо указание относно прилагането на чл. 233 от ЗОП е 

публикувано на Портала за обществени поръчки (вж. методическо указание - 

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU2_2019.pdf). 

 

                      ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Подпис (не се чете) 

Доц. д-р МИГЛЕНА ПАВЛОВА 

Вярно с оригинала,  

подписан на хартия 
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