Изх. № М - 125
Дата:02.10.2017 г.

СТАНОВИЩЕ
за осъществен мониторинг по чл. 114, ал. 1, т. 2 ППЗОП
във връзка с чл. 229, ал. 1, т. 14 ЗОП
РАЗДЕЛ І

Процедура
Възложител:

Българско национално радио /БНР/

Уникален номер на
процедурата в РОП с линк:

00349-2017-0019

Вид на процедурата

Открита
Ускорена открита

Обект на поръчката:

Строителство
Доставки
Услуги
Услуги по Приложение № 2
„Доставка на звукотехническо оборудване, системи и
консумативи“

Предмет на поръчката:

Да
Не

Обособени позиции:
Срок за изпълнение:
Прогнозна
стойност
поръчката в лв. без ДДС:

36 месеца
на

2 500 000 лв.
Изцяло от националния бюджет
Изцяло или частично със средства от ЕС
Друго:

Финансиране:

Критерий за
поръчката:

Брой:

възлагане

на

Най-ниска цена
Ниво на разходите
Оптимално съотношение качество/цена

Дата, на която са публикувани документите за откриване в ОВ на ЕС:

06.09.2017 г.

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП:

07.09.2017 г.

Дата на изпращане на Обявление за изменение или допълнителна
информация за публикуване в РОП, ако е приложимо:
Дата, на която изтича срокът за получаване на оферти:

12.10.2017 г.

Проверката по чл. 114, ал. 1, т. 2 ППЗОП обхваща:
решението за откриване на процедурата;
обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата;
обявлението за изменение или допълнителна информация;
методиката за оценка;
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техническите спецификации.
Коментари и други бележки:

Обществената поръчка е за сключване на рамково споразумение с трима
оператори.

РАЗДЕЛ ІІ

Резултати от мониторинга
ІІ.1) Решение за откриване на процедурата
Констатации и препоръки:

1. В поле II) на решението е посочено, че се открива процедура за възлагане
на обществена поръчка. Същевременно, видно от поле VII.1) на решението и
поле ІV.1.3) на обявлението, в резултат от настоящата процедура ще бъде
сключено рамково споразумение с няколко потенциални изпълнители.
2. В поле VI) е посочено, че с решението се одобряват обявлението за
оповестяване откриването на процедурата и поканата за участие. В случая се
провежда открита процедура (поле ІІ.1) на решението и ІV.1.1) на обявлението)
и на одобрение с решението за откриване подлежат обявлението и
документация за участие (вж. чл. 22, ал. 2 ЗОП).
ІІ.2) Обявление за обществена поръчка
Профил на купувача
Констатации и препоръки:

Възложителят е длъжен да публикува документите за обществена поръчка
на профила на купувача в следните срокове: решението и обявлението за
откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка - в деня на
публикуването им в РОП (вж. чл. 24, ал. 1, т. 1 ППЗОП); документацията за
участие – в деня на публикуване на обявлението в „Официален вестник“ (ОВ) на
Европейския съюз (ЕС) (вж. чл. 32, ал. 1, т. 1 ЗОП). В конкретния случай,
решението и обявлението са публикувани в РОП на 07.09.2017 г., обявлението е
публикувано в ОВ на ЕС на 06.09.2017 г., а всички документи са качени в
профила на купувача на 04.09.2017 г., т.е. по-рано от законоустановените
срокове.
Предмет
Констатации и препоръки:

1. В поле ІІ.2.4) са описани дейностите, предмет на поръчката, но не са
посочени данни за тяхното количество (обем). Записано е, че прогнозни
количества се съдържат в техническата спецификация.
Посочването на данни за обем и количество в обявлението, макар и
прогнозни или приблизителни е необходимо, за да могат заинтересованите лица
да преценят дали изпълнението на поръчката е по възможностите им (вж.
Приложение № 4, част Б, т. 7 ЗОП).
2. В поле II.2.5) е посочено, че критерий за възлагане на поръчката е „най2

ниска цена“, а в поле VI.3), т. 6 е отбелязано, че изпълнител на съответния
договор, възлаган по реда на рамковото споразумение ще се определи съгласно
критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“, която ще бъде
приложена към поканата за подаване на оферти. В обявлението не се съдържа
информация за елементите, които формират оценката, както изисква чл. 82, ал. 5
ЗОПБележката важи и за поле VI.4.3), т. 6, където се съдържа същият текст.
Технически и професионални възможности
Констатации и препоръки:

В поле III.1.3), т. 1 се изисква участниците да са изпълнили доставки, „с
предмет и обем“ идентични или сходни с предмета на поръчката за последните
три години от датата на подаване на офертата. Същевременно в поле II.2.4) не е
посочен обем на доставката.
В поле III.1.3), „изисквано минимално ниво“ е посочено, че под доставки с
„идентичен или сходен“ предмет следва да се разбира извършването на доставки
на всеки един от следните активи: звукотехническо оборудване, озвучителна
техника, системи и консумативи. От записа не става ясно дали „обемът“ на
извършените доставки е от значение за възложителя (вж. чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „б“
ЗОП).
Условия във връзка с поръчката
Констатации и препоръки:

1. В поле VI.3), т. 1 е посочено, че от участие в процедурата се отстранява
участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 55, ал. 1 ЗОП.
Основанието за отстраняване на участник по чл. 55, ал. 1, т. 2 ЗОП е свързано с
лишаването от правото да се упражнява определена професия или дейност
съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието.
Такава професия или дейност не е посочена в обявлението. Бележката важи и за
поле VI.4.3), т. 1, където е посочен същият текст.
2. В същото поле, т. 3 са посочени органите, от които участниците могат да
получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на
труд, които са в сила в Република България и са относими към „услугите и
строителството, предмет на поръчката“. Видно от поле II.1.1), предмет на
поръчката е доставка на звукотехническо оборудване, системи и консумативи.
Бележката важи и за поле VI.4.3), т. 3, където е записан същият текст.
3. В поле VI.4.3), т. 4 е посочено, че при подписване на договора за
обществена поръчка избраният за изпълнител представя в гаранция за
изпълнение на договора в размер на 2% от прогнозната стойност на поръчката
по съответната обособена позиция. Същевременно в поле VI.3) на обявлението и
т. 2 на раздел X „Гаранция за изпълнение“ от документацията е посочено, че
гаранцията за изпълнение на договора е 1% от стойността на договора без ДДС.
В допълнение, видно от поле II.1.6) на обявлението, поръчката не е
разделена на обособени позиции.
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Допълнителна информация
Констатации и препоръки:

В поле VI.3, т. 1, буква д) е записано, че „от участие в процедурата се
отстранява участник, който не е представил мостри по указания начин или не е
представил мостра за някои от артикулите“. В обявлението не е предоставена
информация съгласно чл. 32, ППЗОП.
ІІ.3) Техническа спецификация
Констатации и препоръки:

Възложителят е предвидил възможност „...да отправя покани за доставка
на звукотехническо оборудване, което не е включено в техническата
спецификация, съобразно своите нужди...“. Следва да се има предвид, че
съществена промяна на условията не трябва да се допуска (вж. чл. 81, ал. 7 и чл.
82, ал. 9 ЗОП).

РАЗДЕЛ III

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

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ЗМ“:
ГАЛЯ МАНАСИЕВА
(Определен със Заповед № РД-34/14.08.2017 г.)
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