Изх. № М - 143
Дата:10.11.2017 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:

Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"
към Министерство на правосъдието

Уникален номер на
процедурата в РОП с линк:

02030-2017-0021

Вид на процедурата

Открита
Ускорена открита

Обект на поръчката:

Строителство
Доставки
Услуги
Услуги по Приложение № 2
Доставка на хранителни продукти на едро за нуждите
на затвора гр. Бургас, затвора гр. Варна, затвора гр.
Сливен и затвора гр. Стара Загора, по обособени
позиции: Обособена позиция № 1 - „Хляб и хлебни
изделия“; Обособена позиция № 2 - „Мляко и млечни
изделия“; Обособена позиция № 3 - „Месо и месни
продукти“; Обособена позиция № 4 - „Риба –
замразена“; Обособена позиция № 5 - „Месни, рибни и
месорастителни консерви“; Обособена позиция № 6 „Плодове и зеленчуци“; Обособена позиция № 7 „Подправки и чай"; Обособена позиция № 8 - „Яйца
кокоши"; Обособена позиция № 9 - „Други
хранителни продукти".

Предмет на поръчката:

Да
Не

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

36 месеца
на

за

7 609 050.99
Изцяло от националния бюджет
Изцяло или частично със средства от ЕС
Друго:

Финансиране:
Критерий

Брой: 9

възлагане

на

Най-ниска цена
1

поръчката:

Ниво на разходите
Оптимално съотношение качество/цена

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

14.10.2017

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

16.10.2017

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:

16.11.2017

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
Описание
Констатации и препоръки:

В поле II.2.3) е налице противоречива информация относно мястото за
изпълнение на поръчката. С думи е изписано „гр. Бургас, гр. Варна, гр. Сливен и
гр. Стара Загора“, а избраните NUTS кодове съответстват на градовете Ловеч,
Плевен, Пазарджик, Пловдив и Смолян. Да се има предвид, че в този случай за
вярно се приема посоченото с думи място на изпълнение (чл. 3 ППЗОП).
Технически и професионални възможности
Констатации и препоръки:

В частта „Изисквано минимално/ни ниво/а“ на поле ІІІ.1.3), т. 1 е
посочено, че участникът следва да е изпълнил 1 (една) доставка с предмет и
обем, идентичен или сходен с този на поръчката. В допълнение е пояснено, че
под „сходен“ обем се разбира една трета от прогнозните количества на
доставките за съответната обособена позиция. Доколкото в полета ІІ.2.4) на
всички обособени позиции са описани количества на различни хранителни
продукти, включени в обособената позиция, от указанията не става ясно как се
определя минималното ниво за допустимост - спрямо съвкупния обем на всички
стоки или спрямо количеството на всеки отделен артикул, включен в позицията.
При прилагане на първия подход е неясно как се обединяват разнородни стоки
(напр. олио, вафли, кисело зеле и др. в обособена позиция 9), а при втория – как
се подхожда към лице, което е изпълнило доставки, надвишаващи многократно
общия обем на позицията, но не e реализирало 1/3 от възлаганите количества по
един от артикулите в нея. Не е ясно на какъв принцип ще бъдат допуснати
участниците до процедурата.
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Техническа спецификация
Констатации и препоръки:

При преглед на техническата спецификация на обществената
поръчка/обособена позиция се установи следното:
Към предложението за изпълнение на поръчката, възложителят изисква от
участниците „…протоколи за изпитване от акредитирана лаборатория за всеки
продукт от предмета на поръчката за съответната обособена позиция (с
изключение на пресни плодове и зеленчуци) и сертификати за контрол на
съответствието за пресни плодове и зеленчуци, съгласно чл. 52, ал. 1 от ЗОП…“.
Посочено е, че при липса на представени протоколи от изпитване или на други
доказателства за съответствие на хранителните продукти с изискванията на
техническите спецификации, участниците се отстраняват от участие. В
указанията липсва уточняваща информация относно вида и необходимия брой
показатели/изпитвания, по които следва да се анализират техническите
характеристики на хранителните продукти.
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
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