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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 проектите на документи по чл. 232, ал. 3, т. 1,
ал. 5 и ал. 9 ЗОП (І етап)

РАЗДЕЛ І
Процедура

Към КСИ № КСИ-71/2019 г.

ИН на регистрационната
форма от ССИ: 20190408-01257-0026

Възложител: Столична община - район „Илинден“

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 Публично състезание

Процедурата е „ускорена“:
Да
Не

Обект на поръчката:

Строителство
Доставки
Услуги
Услуги по Приложение № 2

Предмет на поръчката:
„Доставка на плодове, зеленчуци и подправки за
нуждите на детските градини на територията на
Столична община - район „Илинден“

Обособени позиции:
Да Брой:
Не

Професионалната област, в
която попада предметът на
възлаганата поръчка (според
възложителя):

68. Хранително-вкусова промишленост

Срок за изпълнение: 36 месеца
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Прогнозна стойност на
поръчката в лв. без ДДС: 250 000,00 лв.

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. Проекта на решение за откриване на процедурата;
2. Проекта на обявление, с което се оповестява откриването на процедурата;
3. Проекта на техническа спецификация;
4. Проекта на методика за оценка.

Всички документи, подлежащи на контрол, са получени в АОП Да Не

Всички документи, подлежащи на контрол, са изпратени по
предвидения ред Да Не

Проверката на проектите на техническата спецификация и
методиката за оценка е извършена от външен експерт по чл. 232а
ЗОП

Да Не

Коментари и други бележки:

РАЗДЕЛ ІІІ
Резултати от контрола

ІІІ.1) Проект на решение за откриване на процедурата

Констатации и препоръки:
В поле VII.3) на проекта на решение е посочено, че срокът за подаване на

жалби е съгласно „чл. 197 и сл. от ЗОП“. Направената препратка е обща и
обхваща сроковете за обжалване на различни решения на възложителите, както
и техни действия и бездействия. В случая, в разглежданото поле следва да се
укаже в какви срокове може да се обжалва решението за откриване на
конкретната процедура - публично състезание. Коректната препратка е чл. 197,
ал. 1, т. 4 от ЗОП. Препоръчваме редакция.

Бележката е относима и за поле VI.4.3) на проекта на обявление.
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ІІІ.2) Проект на обявление за обществена поръчка

Възлагащ орган
Констатации и препоръки:

В поле І.3) е повторен адресът на профила на купувача, попълнен и в поле
I.1). Препоръчваме при откриване на процедурата в поле I.3) да се посочи адрес,
който директно препраща към обособената електронна преписка в профила на
купувача, съдържаща документите на конкретната поръчка (вж. чл. 32, ал. 1 и 2
ЗОП).

Обхват на поръчката
Констатации и препоръки:

1. В поле II.2.4) не се съдържат количествени данни, макар и прогнозни,
които да ориентират заинтересованите лица за възлаганите доставки.
Препоръчваме допълване (в съответствие с наименованието на полето).

2. Налице е противоречива информация относно прогнозната стойност на
поръчката. В поле II.1.5) стойността е 250 000,00 лв., а в поле II.2.6) - 240 000,00
лв. Препоръчваме уеднаквяване на информацията в отделните полета и
документи на поръчката.

3. Качественият критерий за възлагане, посочен в поле II.2.5), е
„Управление на рисковете, критичните точки, които могат да възникнат в хода
на изпълнение на поръчката“. Възложителят следва да има предвид, че
избраните от него рискове/критични точки не следва да дублират механизми за
действие, разписани в стандартизирания образец на договор за доставка на
хранителни продукти.

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност
Констатации и препоръки:

В поле III.1.1) е посочено, че възложителят не поставя условия за доказване
на годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност. С
оглед предмета на поръчката – доставка на хранителни продукти, препоръчваме
да се прецени приложимостта на критерий за подбор към участниците,
произтичащ от Закона за храните.

Икономическо и финансово състояние
Констатации и препоръки:

В поле ІІІ.1.2) са поставени изисквания към икономическото състояние на
участниците, но не са посочени документите, с които те се доказват, в
съответствие с чл. 59, ал. 5 от ЗОП.
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Технически и професионални възможности
Констатации и препоръки:

1. В поле III.1.3) се изисква участникът да е изпълнил за последните три
години доставка с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката,
като е пояснено, че като такава „следва да се разбира доставка на хранителни
продукти от всяка от групите храни, включени в предмета на поръчката, на обща
стойност прогнозната стойност на настоящата процедура…“. Изискването е
спорно. Първо, защото за сходен обем се използва прогнозната стойност на
поръчката, която се отнася за 3 години. Логично е да се предположи, че
участник, изпълнил сходна доставка с обем, съответстващ на стойността за една
година (т.е. една трета от прогнозната стойност) е в състояние да изпълни
поръчката, която принципно се повтаря през втората и третата година от
договора. На второ място, обвързването на сходния предмет на поръчката с
доставка на продукти от „всяка“ група от обхвата ѝ не е коректно, доколкото
предметът не е разделен по групи храни. Препоръчваме прецизиране на
изискването за сходен опит.

2. В т. 2 на полето се изисква участниците да притежават сертификат за
внедрена система за управление на качеството по „стандарт EN ISO 9001:……“.
Според информация на интернет страницата на Българския институт по
стандартизация, актуалната версия на посочения стандарт е БДС EN ISO
9001:2015. Препоръчваме допълване.

3. Относно доказване на съответствие с поставените критерии за подбор в
полето е указано кои части/раздели на ЕЕДОП се попълват на етап подаване на
оферта, но не са посочени документите, с които се доказва съответствие в
случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 ЗОП. Препоръчваме допълване (вж.
чл. 59, ал. 5 ЗОП).

Условия във връзка с поръчката

Констатации и препоръки:
В ІІІ.2.2) е предоставена информация, която е недовършена. Доколкото

текстът повтаря част от техническата спецификация, препоръчваме да отпадне
от полето.

ІІІ.3) Проект на методика

Констатации и препоръки:
В методиката са допуснати следните технически грешки:

 във втория абзац има препратка към „мерките за енергийната
ефективност“, което не е предмет на разглежданата процедура;

 указанията за провеждане на „жребий“ между офертите с един и същ
брой точки не цитират точно чл. 58 ППЗОП.
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РАЗДЕЛ IV
Допълнителна информация

1. Становището касае съответствието на представените в АОП проекти на
документи с изискванията на ЗОП. Преценката за съответствие с други
нормативни актове е извън правомощията на Агенцията.

2. На Портала за обществени поръчки, в Тематична област – „Образци и
списъци“, са публикувани одобрени стандартизирани проекти на договори и
стандартизирани клаузи на договори. Съгласно чл. 231 от ЗОП възложителят е
длъжен да ги прилага, освен когато естеството на поръчката не позволява това.
Неприлагането на стандартизираните изисквания и документите се мотивира
писмено в досието на обществената поръчка.

3. Съгласно чл. 232, ал. 9, т. 3 ЗОП, при процедура „публично
състезание“ предварителният контрол завършва след осъществяването на
първия етап, като становището на АОП е окончателно.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Подпис (не се чете)

МИХАИЛ МИХАЙЛОВ
(Определен със Заповед № РД-30/02.05.2019 г.)

Вярно с оригинала,
подписан на хартия


