Изх. № М - 149
Дата:21.11.2017 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:

Община Варна

Уникален номер на
процедурата в РОП с линк:

00081-2017-0074

Вид на процедурата

Открита
Ускорена открита

Обект на поръчката:

Строителство
Доставки
Услуги
Услуги по Приложение № 2
„Доставка чрез покупка на хранителни продукти за
нуждите на Община Варна, социалните услуги в
общността/специализираните институции и други
второстепенни разпоредители с бюджет, по обособени
позиции“

Предмет на поръчката:

Да
Не

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

48 месеца
на

7 930 000
Изцяло от националния бюджет
Изцяло или частично със средства от ЕС
Друго:

Финансиране:

Критерий за
поръчката:

Брой: 16

възлагане

на

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

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

25.10.2017 г.

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

25.10.2017 г.

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

27.11.2017 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
Профил на купувача
Констатации и препоръки:

На профила на купувача е посочена дата на създаване на преписката за
конкретната обществена поръчка, без информация относно датите на
публикуване на отделните документи в нея. Съгласно чл. 24, ал. 4 ППЗОП
възложителят е длъжен да поддържа профила на купувача по начин, от който
може да се удостовери датата на публикуване на документите в него.

Обхват на поръчката
Констатации и препоръки:

В поле II.2.5) за всички обособени позиции е посочено, че критерият за
възлагане е „най-ниска цена“. В поле II.2.4) e пояснено, че тя се определя въз
основа на „минимален процент отстъпка от базовата цена на САПИ“, като
предложената отстъпка следва да не надвишава 10 процента. Не става ясно защо
се поставя ограничение относно отстъпката, вместо да се приложи чл. 72, ал. 1
ЗОП.

Техническа спецификация
Констатации и препоръки:

1. В техническата спецификация за някои от хранителните продукти е
поставено изискване чрез посочване на определено търговско наименование,
като например: малотраен колбас – тип „Македонка“, газирана напитка „Фанта
портокал или еквивалент“. Възложителят следва да има предвид, че съгласно чл.
49, ал. 2 ЗОП подобен подход е допустим само по изключение, ако определен
артикул не може да бъде описан по друг начин. В случая прилагането му е
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неподходящо, доколкото на пазара се предлагат множество аналогични
продукти.
2. В обособена позиция 10 – за ябълки, портокали, лимони, киви,
грейпфрут, круши, ягоди, мандарини е дефинирана характеристика „добро
качество“. Указанието е неясно, доколкото не определя конкретен клас на
качество, което следва да се оферира.

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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