Изх. № М - 127
Дата:10.10.2017 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:

Община Силистра

Уникален номер на
процедурата в РОП с линк:

00030-2017-0035

Вид на процедурата

Открита
Ускорена открита

Обект на поръчката:

Строителство
Доставки
Услуги
Услуги по Приложение № 2
“Доставка на хранителни продукти за детски и
социални заведения при Община Силистра”

Предмет на поръчката:

Да
Не

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

31.12.2018 г.
на

1 056 077,12 лв.
Изцяло от националния бюджет
Изцяло или частично със средства от ЕС
Друго:

Финансиране:

Критерий за
поръчката:

Брой: 3

възлагане

на

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

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

13.09.2017 г.

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

13.09.2017 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:

18.10.2017 г.

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

РАЗДЕЛ ІІ

Резултати от мониторинга
Обявление за обществена поръчка
Описание
Констатации и препоръки:

В полета II.2.4) и за трите обособени позиции, липсва описание на
възлаганите продукти, а относно количеството или обема на поръчката, е
направена препратка към Техническата спецификация. В съответствие с чл. 46,
ал. 2 ЗОП и Приложение № 4, част „Б“, т. 7 ЗОП в обявлението следва да се
съдържа информация относно естеството и обема или стойността на доставките.

Технически и професионални възможности
Констатации и препоръки:

В поле ІІІ.1.3), т. 1 е поставено изискване „През последните 3 /три/ години,
считано от датата на подаване на офертата, участниците да са изпълнили
дейност – доставка, с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на
настоящата поръчка“. Поставеното изискване е неясно, доколкото в обявлението
(в полета II.2.4) не е посочена информация за естеството и обема на възлаганите
дейности по доставка.

Техническа спецификация
Констатации и препоръки:

При преглед на техническата спецификация на обществената
поръчка/обособените позиции се установи следното:
1. За повечето стоки, посочени в техническите спецификации на трите
обособени позиции (приложения с №№1, 2 и 3) липсва допълнителна
информация в изискванията към изпълнението на доставките (приложения с
№1.1, 1.2 и 1.3). Напр. в обособена позиция №2 за артикул с №16 се изисква
„Риба - бяла, сом, сьомга, чига, щука - прясна, по изключение замразена“. От
записаното в техническата спецификация не става ясно какво следва да се
оферира. В приложение №1.2. също не е пояснено. Доколкото видът и
характеристиката на хранителния продукт биха оказали влияние на доставната
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цена, то конкретизацията им е важна част от условията на поръчката (вж. §2,
т. 54 от ДР на ЗОП).
В допълнение, за някои от продуктите се констатира противоречива
информация в техническата спецификация и в изискванията, като напр. за
обособена позиция № 3, артикул с № 84 „Яйца“, в описанието на
спецификацията е посочен размер L, а в приложение № 1.3, специфични
изисквания (т. 9) е записано, че тегловата категория на яйцата трябва да е „L и
М“.
2. В техническата спецификация за определени артикули е поставено
изискване към хранителен продукт чрез посочване на определено търговско
наименование/тип/произход (напр. за обособена позиция №1 „зеле-българско“ и
др., за обособена позиция № 2 „хляб тип „Грахам“, „закуска Търновска баница“
и др.; за обособена позиция № 3 „Негърче“ и др.). Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗОП
подобен подход е допустим само по изключение, ако определен артикул не
може да бъде описан по друг начин и задължително се добавя „или еквивалент“.

РАЗДЕЛ III

Допълнителна информация
1. Становището касае съответствието на представените в АОП 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..

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