Изх. № М - 43
Дата:18.04.2017 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:

Българска агенция по безопасност на храните
(БАБХ)

Уникален номер на
процедурата в РОП с линк:

02378-2017-0002

Вид на процедурата

Открита
Ускорена открита

Обект на поръчката:

Строителство
Доставки
Услуги
„Доставка на инактивирана ваксина против „Син
език“ по преживните животни, включваща две
обособени позиции“

Предмет на поръчката:

Да
Не

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

31.12.2017 г.
на

5 274 296,00
Изцяло от националния бюджет
Изцяло или частично със средства от ЕС
Друго:

Финансиране:

Критерий за
поръчката

Брой: 2

възлагане

на

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

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

22.03.2017 г.

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

20.03.2017 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:
28.04.2017 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:

РАЗДЕЛ ІІ

Резултати от мониторинга
Обявление за обществена поръчка
Технически и професионални възможности
Констатации и препоръки:

1.
В поле ІІІ.1.3) е посочено, че „участникът трябва да е изпълнил
минимум 1 (една) дейност с предмет, идентичен или сходен с този на
поръчката, за последните три години, считано от датата на подаване на
офертата (2014 г., 2015 г., 2016 г.)“. Посочването на конкретни години в
скобите противоречи на предходния текст. Да се има предвид, че опитът се
изследва в рамките на три години от датата на подаване на офертата, а не през
последните календарни години (чл. 63, ал. 1, т.1, б. „б“ ЗОП). В допълнение не е
посочено изискване за обем изпълнени доставки, поради което не става ясно
дали обемът е от значение за възложителя.
2.
За доказване на съответствие с условието за предходен опит
възложителят изисква участникът да представи в ЕЕДОП списък на доставките,
„заедно с доказателства за извършените доставки”. Съгласно чл. 67, ал. 1 ЗОП
при подаване на офертата участниците декларират съответствие с критериите за
подбор чрез попълване на изискваните данни в ЕЕДОП. Документите, с които
се доказва изпълнение на критериите за подбор, следва да се посочат в
обявлението (чл. 59, ал. 5 ЗОП), но те се представят в случаите по чл. 67, ал. 5 и
ал. 6 ЗОП.
3.
В поле III.1.3) са поставени изисквания, които се отнасят до
правоспособността на участниците да изпълнят поръчката, чието систематично
място е в поле III.1.1). Не е посочена нормативната база, от която произтичат
условията. За доказването им се изискват копия от издадените
лицензи/документи. Доколкото всички лицензи в областта се издават от
изпълнителния
директор
на
БАБХ
(чл.
363
от
Закона
за
ветеринарномедицинската дейност) и БАБХ поддържа регистри за издаването
им, обръщаме внимание, че съгласно чл. 67, ал. 8, т. 1 ЗОП възложителят няма
право да изисква документи, които вече са му предоставени или са му служебно
известни.
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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.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
ГАЛЯ МАНАСИЕВА
(Определен със Заповед № РД-9/06.04.2017 г.)
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