Изх. № М – 130
Дата:17.10.2017 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:

Софийски университет
Охридски"

Уникален номер на
процедурата в РОП с линк:

00640-2017-0023

/СУ/

Вид на процедурата

Открита
Ускорена открита

Обект на поръчката:

Строителство
Доставки
Услуги
Услуги по Приложение № 2

Да
Не

Обособени позиции:
Срок за изпълнение:

Брой: 10

24 месеца
на

3 000 000
Изцяло от националния бюджет
Изцяло или частично със средства от ЕС
Друго:

Финансиране:

Критерий за
поръчката:

Климент

„Доставка на хранителни продукти и напитки за
нуждите на Софийския университет „Св. Климент
Охридски” по 10 обособени позиции“

Предмет на поръчката:

Прогнозна
стойност
поръчката в лв. без ДДС:

"Св.

възлагане

на

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

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

21.09.2017 г.

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

21.09.2017 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:

25.10.2017 г.
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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:
РАЗДЕЛ ІІ

Резултати от мониторинга
Обявление за обществена поръчка

Профил на купувача
Констатации и препоръки:

В поле І.3) е посочен URL, който не води до обособената електронна
преписка на процедурата. Съгласно чл. 32, ал. 1 ЗОП, във връзка с чл. 42, ал. 3
ЗОП, възложителят посочва в обявлението интернет адрес, на който е осигурен
неограничен, пълен и пряк достъп до документацията на конкретната
обществена поръчка.

Описание
Констатации и препоръки:

За всяка обособена позиция в поле ІІ.2.11) е отбелязано, че няма опции.
Същевременно на стр. 19 от документацията за обществена поръчка е записано,
че „..могат да бъдат възложени и доставени и други разновидности на
хранителни продукти извън изброените, които са необходими на Възложителя
през периода на действие на сключения договор, като по този ред могат да бъдат
разходени до 15 % от прогнозната стойност“. В допълнение, според образец № 8
и проекта на договор, възложителят изисква участниците да посочат % отстъпка
от средномесечната цена за региона, изготвена от САПИ ЕООД за предходния
месец за групата храни по обособена позиция при доставка на продукти, извън
оферираните.
Изложеното предполага, че възложителят предвижда възлагане на
допълнителни опционални дейности, но в обявлението (поле ІІ.2.11) не са
посочени данни за техния обем и стойност (вж. чл. 5 ППЗОП).

Условия във връзка с поръчката
Констатации и препоръки:

В поле VІ.3) на обявлението за поръчка, възложителят изисква
предоставяне на гаранция за изпълнение в размер на 2%. Същевременно, видно
от публикуваната документация за участие (стр. 58) и в проекта на договор
(чл. 9, ал. 1), предвидената гаранция за изпълнение е 5%.
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Методика
Констатации и препоръки:

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия
„най-ниска цена“. В „Забележка“ е пояснено, че най-ниската цена по
съответната обособена позиция е сбор от единичните цени, посочени от
съответния участник в ценовото му предложение, умножени по съответните
прогнозни количества за всеки артикул. Същевременно на стр. 49 от
публикуваната документация за участие е посочено, че „..общата цена,
подлежаща на оценка, се определя като сбор от единичните цени .“.

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.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
МИГЛЕНА ПАВЛОВА
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