Изх. № M - 32
Дата:20.03.2017 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 ,,Марица” - област Пловдив

Уникален номер на
процедурата в РОП с линк:

00490-2017-0001

Вид на процедурата

Открита
Ускорена открита

Обект на поръчката:

Строителство
Доставки
Услуги
Услуги по Приложение № 2
Периодични доставки на хранителни продукти за
детските и социалните заведения на територията на
Община Марица в съответствие с предварително
направени заявки с място на изпълнение както следва:
с. Бенковски ДГ ”Елица” с. Войводиново ДГ ”Ралица”
с. Войсил ДГ – с. Войсил с. Калековец ДГ ”Весела” с.
Костиево ДГ “Буратино” с. Маноле ДГ ”Мечта” с.
Манолско Конаре ДГ ”Лилия” с. Радиново ДГ
”Щастливо детство” с. Рогош ДГ ”Пролет с. Строево
ДГ ”Детелина” с. Трилистник ДГ ”Ален мак” с. Труд
ДГ ”Бисер” с. Царацово ДГ ”Пролет” ДМК с. Труд

Предмет на поръчката:

Да
Не

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

48 месеца
на

1 832 000
Изцяло от националния бюджет
Изцяло или частично със средства от ЕС
Друго:

Финансиране:
Критерий за
поръчката:

Брой:

възлагане

на

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

25.02.2017г.

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

24.02.2017г.

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:

29.03.2017г.

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
ІІ.1) Решение за откриване на процедурата
Констатации и препоръки:

В поле VII.3) на решението за откриване на процедурата е направена
препратка към чл. 197, ал. 1 от ЗОП. Полето е предназначено за указване на
срока, в който може да се обжалва решението за откриване на процедурата (чл.
22, ал. 5, т. 7 ЗОП). В случая коректната препратка е чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП, тъй
като процедурата е „открита“ и не е отбелязана необходимост от спешно
възлагане на договора. Бележката важи и за поле VI.4.3) на обявлението.
ІІ.2) Обявление за обществена поръчка
Констатации и препоръки:

1. 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. При извършената проверка се установи, че
липсва информация относно датите на публикуване на отделните документи в
преписката на обществената поръчка. В случая се установява само датата на
създаване на преписката за конкретната процедура (22.02.2017).
2. В поле II.2.4) възложителят е посочил предмета на поръчката твърде
общо, без да предостави данни за естеството, количеството или обема на
доставките. Съгласно чл. 35, ал. 2 от ЗОП обявлението за обществена поръчка
трябва да съдържа най-малко информацията по Приложение № 4, част Б от
ЗОП. Според т. 7 на Приложението, естеството и количеството или стойността
на доставките следва да е посочено в обявлението. Наличието на данни за вид и
количество или стойност на доставките, макар и обобщени, е необходимо, за да
могат заинтересованите лица да преценят дали изпълнението на поръчката е по
възможностите им.
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3. В поле ІІІ.1.3) е записано, че избраният изпълнител представя копие на
валиден Сертификат за въведена система на управление на качеството съгласно
стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен. Съгласно чл. 64, ал. 3 ЗОП, когато
възложителят изисква представяне на сертификати, които удостоверяват
съответствието на участника със стандарти за управление на качеството, трябва
да посочи системите за управление на качеството чрез съответната серия
европейски стандарти (т.е. обозначението да включва EN).
ІІ.4) Техническа спецификация
Констатации и препоръки:

1. За много от продуктите са поставени изисквания доставките да са в
определени опаковки или разфасовки (напр. лютеница - в херметически
затворени буркани от 0,560 кг., прясно мляко - в УХТ кутии с вместимост 1 л.,
домати пюре - стъклени буркани с маса нето 0,680 кг. и др.), докато за други е
дадена възможност изпълнителят сам да избере (напр. траен колбас - в опаковки
с маса нето от 0,250 кг до 0,300 кг. за брой; мляно месо – в подходяща опаковка
с маса нето 0.250гр.). Условието може да се разглежда като ограничително, ако
възложителят не може да обоснове изискването за точни опаковки.
2. За някои от продуктите е допуснато посочване на стандарт (напр.
„Кашкавал от краве мляко по БДС 14:2010“, „Сирене от краве мляко по БДС
15:2010“, „Брашно бяло по УС „България“ № 01/2011“ и др.) без да е допълнено
с думите „или еквивалентно/и“, както изисква разпоредбата на чл. 48, ал. 2 ЗОП.
ІІ.5) Методика
Констатации и препоръки:

При преглед на методиката за оценка на офертите се установи следното:
Символът, с който се отбелязва показател „Срок на доставка при направена
рекламация“ е изписан по два различни начина – „Дn“ и „Оn“.
РАЗДЕЛ III

Допълнителна информация
Становището касае съответствието на документите с изискванията на ЗОП.
Преценката за съответствие с други нормативни актове е извън правомощията
на Агенцията.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
ИВО КАЦАРОВ
/Определен със Заповед № РД-37/20.04.2016 г./

3

