Изх. № М - 73
Дата:26.06.2017 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 Смолян

Уникален номер на
процедурата в РОП с линк:

00092-2017-0005

Вид на процедурата

Открита
Ускорена открита

Обект на поръчката:

Строителство
Доставки
Услуги
Услуги по Приложение № 2
Периодични доставки на хранителни продукти за
нуждите на община Смолян

Предмет на поръчката:

Да
Не

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

36 месеца
на

2 470 785.84
Изцяло от националния бюджет
Изцяло или частично със средства от ЕС
Друго:

Финансиране:

Критерий за
поръчката:

Брой: 5

възлагане

на

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

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

27.05.2017 г.

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

29.05.2017 г.

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:

06.07.2017 г.

Проверката по чл. 114, ал. 1, т. 2 ППЗОП обхваща:
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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
Правна, икономическа, финансова и техническа информация
Констатации и препоръки:

В поле ІІІ.1.1) възложителят е поставил изискване за регистриран обект
съгласно чл. 12 от Закона за храните. Уточнил е, че при подаване на офертата
съответствие с условието се декларира в ЕЕДОП, а в края на полето е посочил,
че в случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП то се доказва с представяне на
заверено копие от удостоверение за регистрация или еквивалентен документ.
Възложителят следва да има предвид, че при подписване на договора
изискването следва да е съобразено с разпоредбите на чл. 112, ал. 1, т. 4 ЗОП.
Техническа спецификация
Констатации и препоръки:

1. За част от продуктите са поставени изисквания доставките да са в точно
определени разфасовки (напр. конфитюр - буркани от 350 г. и др.). Доколкото
на пазара са налице множество продукти от същия вид в близки по грамаж
разфасовки (напр. конфитюр - буркани от 330 г., 340 г., 360 г., 370 г.), условието
може да се разглежда като ограничително, ако възложителят не може да
обоснове необходимостта от точно посочените опаковки/грамаж.
2. За някои от артикулите липсва описание на основните характеристики на
продукта (напр.: вида на месото при кюфтета 60 гр. замразени, кебапчета 60 гр.
замразени, шницел 100 гр. замразени и др.; вида и номера на стандарта при
кренвирши (пилешки) по стандарт, салам траен по стандарт и др.; вида на
конкретния продукт при маслини (черни, зелени, с костилка…), баница 100 гр.
(със сирене, със спанак …) (вж. чл. 48, ал. 1, т. 1 ЗОП).
Методика
Констатации и препоръки:

С показател О3 се оценява срока за отстраняване на несъответствия.
Същевременно, в чл. 5, ал. 5.11 на одобрения от министъра на финансите
стандартизиран образец на договор за доставка на хранителни продукти, който
възложителят е избрал да приложи, е посочено, че замяната се извършва в срок,
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определен в дни, а не в часове. Заедно с това, конкретната процедура е за
доставка както на пакетирани, така и на пресни храни, различни обекти, а в
методиката не е пояснено как се определя коментираният срок. В допълнение, за
замяната на продукти с доказано несъответствие е разписана конкретна
процедура. С оглед на това е спорно доколко предложеният срок за
отстраняване на рекламации е подходящ показател и позволява да се отличат
офертите, които предлагат по-високо качество на изпълнение на договора.

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.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
МИГЛЕНА ПАВЛОВА
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