МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Изх. номер: М-54
Дата: 26.03.2018 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
Уникален номер на
процедурата в РОП с линк:

02378-2018-0002

Възложител:

Българска агенция по безопасност на храните

Вид на процедурата

Открита
Ускорена открита

Обект на поръчката:

Строителство
Доставки
Услуги
Услуги по Приложение № 2
„Доставка на ваксина срещу болестта „син език“,
серотип 4 по преживните животни“

Предмет на поръчката:

Професионалната област, в
която попада предметът на
57. „Ветеринарна медицина“
възлаганата поръчка (според
възложителя):
Обособени позиции:

Да
Не

Срок за изпълнение:

31.12.2018 г.

Прогнозна
стойност
поръчката в лв. без ДДС:

на

София – 1000
ул. ”Леге” № 4

4 950 039,60 лева
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
тел.: (02) 9859 71 50
факс: (02) 9859 71 52

aop@aop.bg
www.aop.bg

Оптимално съотношение качество/цена
Дата, на която са публикувани документите за откриване в ОВ на ЕС:

23.02.2018 г.

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

23.02.2018 г.

Дата на изпращане на Обявление за изменение или допълнителна
09.03.2018 г.
информация за публикуване в РОП, ако е приложимо:
Дата, на която изтича срокът за получаване на оферти:

12.04.2018 г.

Коментари и други бележки:

РАЗДЕЛ ІІ

Проверени документи
Проверката по чл. 114, ал. 1, т. 2 ППЗОП обхваща:
Решението за откриване на процедурата;
Обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата;
Техническата спецификация;
Методиката за оценка;
Обявлението за изменение или допълнителна информация
Проверката на техническата спецификация и методиката за оценка
(когато е приложимо) е извършена от външен експерт по чл. 229а
Да
ЗОП
Коментари и други бележки:

Не

В списъка по чл. 229а ЗОП няма включени външни експерти в областта,
посочена от възложителя – 57. „Ветеринарна медицина“. Поради изложеното и
на основание чл. 19 от Наредбата за условията и реда за определяне на външни
експерти за проверка на технически спецификации при възлагане на обществени
поръчки, проверката на техническата спецификация и методиката за оценка е
извършена от експерти на АОП.
РАЗДЕЛ ІІІ

Резултати от мониторинга
Обявление за обществена поръчка
Правна, икономическа, финансова и техническа информация
Констатации и препоръки:

В поле ІІІ.1.1) е отбелязано, че възложителят не поставя изисквания,
свързани с годност (правоспособност) за упражняване на професионална
дейност. Същевременно в т. 2 на поле ІІІ.1.3) е заложено условие участникът
„..да притежава лиценз за търговия на едро с ВМП…“. Доколкото в случая се
възлага доставка на ваксини, а с лиценза за търговия на едро с
ветеринарномедицински продукти се доказват правните възможности на
участниците да изпълнят поръчка с такъв предмет, то условието е критерий за
подбор по чл. 60 ЗОП. Бележката е относима и за т. 3 на поле ІІІ.1.3).
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Общи изисквания/въпроси по критериите за подбор
Констатации, препоръки и/или указания:

В поле ІІІ.1.3), част „Изискано минимално ниво“, т. 1 е поставено условие
участникът „да представи списък на доставките в ЕЕДОП…, заедно с
доказателства за извършените доставки“.
Възложителят, следва да има предвид, че на етап подаване на оферти, се
представя ЕЕДОП (вж. чл. 67, ал. 1 ЗОП). Документите, чрез които се доказва
информацията, посочена в ЕЕДОП, се представят допълнително при условията
на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП.
Обявление за изменение или допълнителна информация
Констатации и препоръки:

С „Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна
информация“, в поле VІІ.1.2) възложителят е посочил, че срока за получаване на
оферти от 29.03.2018 г. се променя на 12.04.2018 г. Обръщаме внимание, че
съобразно разпоредбата на чл. 67, ал. 4 ЗОП възложителят следва да има
предвид условията за подаване на ЕЕДОП в електронен вид, валидни след
01.04.2018 г. (вж. Методическо указание на АОП № МУ-4/02.03.2018 г.)

РАЗДЕЛ IV

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.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
Доц. д-р МИГЛЕНА ПАВЛОВА
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