Изх. № М - 15
Дата:06.02.2017 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:

Национален институт на правосъдието

Уникален номер на
процедурата в РОП с линк:

00102-2017-0001
Открита
Ускорена открита

Вид на процедурата

Строителство
Доставки
Услуги
Услуги по Приложение № 2
„Логистично
и
техническо
обезпечаване
на
обучения/работни срещи провеждани от Националния
институт на правосъдието по проект „Качествено
професионално
обучение
за
повишаване
ефективността на правосъдието”
Да
Брой:
Не

Обект на поръчката:

Предмет на поръчката:

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

03.10.2018 г.
на

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

Финансиране:

Критерий за
поръчката:

1 495 746. 66 лв.

възлагане

на

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

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

12.01.2017 г.

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

12.01.2017 г.

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

20.02.1017 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:

РАЗДЕЛ ІІ

Резултати от мониторинга
Решение за откриване на процедурата
Констатации и препоръки:

1. В поле I.1) при изписване на пощенския адрес е допусната техническа
грешка в посочването на държавата.
2. В решението за откриване на процедурата, публикувано в профила на
купувача, не се съдържа подпис на лицето, издало акта. Съгласно чл. 22, ал. 5, т.
8 ЗОП, решението за откриване трябва да съдържа подпис на лицето, което го е
издало. В случай че тази информация е заличена, то на мястото й се посочва
основанието за заличаване (вж. чл. 42, ал. 5 ЗОП).
Обявление за обществена поръчка
Възлагащ орган
Констатации и препоръки:

Съгласно чл. 35, ал. 2 ЗОП обявленията се изготвят по образци, утвърдени
с акт на Европейската комисия, и съдържат най-малко информацията по
приложения № 4 - 7 в зависимост от вида на възложителя, вида и етапа на
процедурата, а когато е приложимо - и предмета на поръчката. В конкретния
случай, видно от избрания CPV код – 79952000, услугата попада в приложение
№ 2 към ЗОП и трябва да бъде използван образец № 21 (за социални и други
специфични услуги), одобрен с Регламент за изпълнение 2015/1986 на
Комисията от 11 ноември 2015 г.

Предмет
Констатации и препоръки:

Видно от поле II.1.4) в обхвата на поръчката влизат пет дейности. В поле
II.2.4) e предоставена информация за естеството и обема на дейност 1 и 2, но
липсва информация за останалите. Информация за тях не е посочена и в
техническата спецификация.
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Технически и професионални възможности
Констатации и препоръки:

В поле III.1.3), т. 1 е поставено изискване участникът да е изпълнил „наймалко две услуги, които са идентични или сходни с предмета и обема“ на
поръчката. Изискването за минимум две изпълнени услуги може да се разглежда
като ограничително по смисъла на чл. 2, ал. 2 ЗОП, ако възложителят не
разполага с аргументи, че реализирането на една дейност, сходна или идентична
с предмета и обема на поръчката, не е достатъчен опит за изпълнение на
възлагания договор (чл. 63, ал. 1, т. 1 ЗОП). Констатацията е относима и към
изискването за професионален опит за изпълнени „минимум два броя
дейности…“ от ключовите експерти.

Условия във връзка с поръчката
Констатации и препоръки:

В поле VІ.3) е записано, че гаранцията за изпълнение e 3% от „прогнозната
стойност на обществената поръчка“. Съгласно чл. 111, ал. 2 ЗОП гаранцията за
изпълнение се определя като процент от стойността на договора.
Техническа спецификация
Констатации и препоръки:

В техническата спецификация е поставено изискване транспортните
средства за превоз на участниците в обученията да са „произведени преди не
повече от 7 години“. Поставеното ограничение може да се счита за обосновано,
ако произтича от нормативните изисквания в областта или е мотивирано от
обективни обстоятелства.
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 и следва да се направи от възложителя.

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „МАКОП“:
ГАЛЯ МАНАСИЕВА
/Определен със Заповед № РД-37/20.04.2016 г./
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