Изх. № М - 128
Дата:11.10.2017 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 Варна

Уникален номер на
процедурата в РОП с линк:

00081-2017-0065

Вид на процедурата

Открита
Ускорена открита

Обект на поръчката:

Строителство
Доставки
Услуги
Услуги по Приложение № 2
„Доставка чрез покупка на хранителни продукти за
приготвяне на храна за децата от неорганизирания
контингент – деца в детските кухни и организирания
контингент – деца, посещаващи детските ясли и
яслените групи на детските градини на територията на
Община Варна, финансирани от Община Варна, по
обособени позиции”

Предмет на поръчката:

Да
Не

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

48 месеца
на

15 003 995.79 лв.
Изцяло от националния бюджет
Изцяло или частично със средства от ЕС
Друго:

Финансиране:

Критерий за
поръчката:

Брой: 12

възлагане

на

Най-ниска цена
Ниво на разходите
Оптимално съотношение качество/цена
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Дата, на която са публикувани документите за откриване в ОВ на ЕС:

14.09.2017 г.

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

14.09.2017 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:

19.10.2017 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;
техническите спецификации.
Коментари и други бележки:

Процедурата е за сключване на рамково споразумение с трима оператори.

РАЗДЕЛ ІІ

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

В поле II.2.5) за обособена позиция 8 е маркирано, че цената не е
единственият критерий за възлагане. Същевременно в поле II.2.4) е записано,
„че икономически най-изгодната оферта поотделно за всяка обособена позиция
се определя въз основа на критерия за възлагане най-ниска цена“.

Техническа спецификация
Констатации и препоръки:

1. За някои от продуктите е допуснато посочване на стандарт (напр. „БДС
12:2010“, „БДС 15:2010“, Стандарт „България“, IFS и др.) без да е допълнено с
думите „или еквивалентно/и“ (чл. 48, ал. 2 ЗОП).
2. В техническата спецификация изискванията към стоките са
формулирани чрез точно зададени параметри (напр., но не само за сирене –
разфасовка от 0,300кг., за извара - разфасовка от 0,250кг. в черво, риба хек филе
замразена – 0,800кг., обикновени бисквити – 0,130кг и др. ). Да се има предвид,
че изискването на точни параметри/характеристики, следва да произтича от
нуждите на възложителя и да не насочва към конкретен потенциален
изпълнител/производител/марка (вж. чл. 49, ал. 2 ЗОП).
3. За обособена позиция 1 „Доставка на мляко и млечни продукти…“ за
част от хранителните продукти не са дефинирани важни характеристики (напр.,
за кисело мляко, сирене, кашкавал не е уточнен видът на суровината, от която
следва да са произведени - краве, овче, биволско, козе мляко или смес).
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Доколкото вида и характеристиката на хранителния продукт биха оказали
влияние на доставната цена, то конкретизацията им е важна част от условията на
поръчката (вж. §2, т. 54 от ДР на ЗОП).

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.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
МИГЛЕНА ПАВЛОВА

3

