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Относно: Въпроси, свързани с прилагането на чл. 72, ал. 1 и 2 от Закона за
обществените поръчки

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АВДЖИЕВА,
В отговор на отправеното запитване. Агенцията по обществени поръчки (АОП)
изразява следното становище:
В чл. 72 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) са уредени случаите, когато
в дадена оферта се установява необичайно благоприятно предложение, свързано с
цена или разходи, което подлежи на оценка. Изхождайки от текста и систематичното
място на тази разпоредба, не може да се заключи, че тя е приложима единствено при
процедурите за обществени поръчки, но дори ако се възприеме подобно разбиране,
чл. 195 от ЗОП предвижда субсидиарно прилагане на разпоредбите на част първа и
втора на закона (което включва и чл. 72) за неуредените въпроси в глава двадесет и
шеста на същия. Ето защо, считаме, че възложителите следва да прилагат чл. 72 от
ЗОП и в случаите, когато събират оферти с обява.
По отношение на другите поставени в запитването въпроси, следва да се
отбележи, че чл. 72 от ЗОП намира приложение, ако участник е предложил цена и/или
разходи, по-благоприятни с повече от 20 на сто от средните стойности на съответните
предложения в останалите оферти. Видно от ал. 3-5 на този член, под „предложение в
офертата на участник, свързано с цена или разходи“ следва да се разбира
„предложените ... цена или разходи“. Това означава неотносимост на цосочената
разпоредба към показатели като „срок на доставка“, „гаранционен срок на
предлаганата стока/техника“ и „време за реакция при повреда“.
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