Изх. № М - 78
Дата:.06.07.2017 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 Долни чифлик

Уникален номер на
процедурата в РОП с линк:

00466-2017-0002

Вид на процедурата

Открита
Ускорена открита

Обект на поръчката:

Строителство
Доставки
Услуги
Услуги по Приложение № 2
Доставка на хранителни продукти за нуждите на
детски и социални заведения на територията на
община Долни чифлик

Предмет на поръчката:

Да
Не

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

48 месеца
на

1 964 000
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
Оптимално съотношение качество/цена

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

13.06.2017 г.

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

12.06.2017 г.

Дата на изпращане на Обявление за изменение или допълнителна
23.06.2017 г.
информация за публикуване в РОП, ако е приложимо:
Дата, на която изтича срокът за получаване на оферти:

17.07.2017 г.
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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) Обявление за обществена поръчка
Възлагащ орган
Констатации и препоръки:

Посоченият в поле I.3) интернет адрес води до профила на купувача на
община Долни чифлик, където се съдържат документациите на всички
процедури, включително и разглежданата. Посоченото поле е предназначено за
указване на точен електронен адрес, водещ директно до преписката на
конкретната обществена поръчката (вж. чл. 32, ал. 2 ЗОП, във връзка с чл. 42, ал.
2 т. 2 и ал. 3 ЗОП).
Профил на купувача
Констатации и препоръки:

Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП решението за откриване на
процедурата и обявлението за поръчка следва да се публикуват на профила на
купувача в деня на публикуването им в РОП. Във връзка с чл. 32, ал. 1, т. 1 от
ЗОП документацията следва да е налична на профила на купувача от датата на
публикуване на обявлението в „Официален вестник“ (ОВ) на Европейския съюз
(ЕС). В случая тези документи са публикувани в РОП на 12.06.2017 г., в ОВ на
ЕС - на 13.06.2017 г., а датата на публикуването им в профила на купувача е
09.06.2017 г., т.е. по-рано от законоустановения срок.

Правна, икономическа, финансова и техническа информация
Констатации и препоръки:

Налице е противоречива информация относно основанията за
отстраняване, посочени в обявлението и документацията, публикувана на
профила на купувача. В поле III.2.2) и VI.3) на обявлението като основания за
отстраняване са посочени единствено изискванията на чл. 54 ЗОП, докато в т.
2.1 от документацията, като „основания за задължително отстраняване“ са
посочени и изискванията на чл. 55, ал. 1 ЗОП. Следва да се има предвид, че
възложителят не може да отстрани участник въз основа обстоятелствата по чл.
55 ЗОП, доколкото информация за тях не се съдържа в обявлението, с което се
оповестява откриването на процедурата (чл. 55, ал. 2 ЗОП).
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Икономическо и финансово състояние
Констатации и препоръки:

В поле ІІІ.1.2) липсва информация за документите, с които се доказва
съответствие с условието за реализиран специализиран оборот. Съгласно чл. 59,
ал. 5 ЗОП документите, с които се доказва изпълнението на критериите за
подбор в случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 ЗОП, следва да се посочат в
обявлението. Констатацията е валидна и по отношение на изискванията за
техническите и професионални възможности в поле ІІІ.1.3).
Технически и професионални възможности
Констатации и препоръки:
1. В т. 1 на поле III.1.3) е посочено, че участникът следва да разполага с

минимум три превозни средства – „собствени или наети“, както и че същите
следва да имат „издадено на името на участника“ удостоверение за регистрация.
Следва да се има предвид, че ЗОП допуска участникът да ползва капацитета на
трети лица (чл. 65 ЗОП) или ресурсите на подизпълнител (чл. 66 ЗОП).
Изискването за минимум три превозни средства с регистрационен документ за
превоз на хранителни продукти от „животински или неживотински произход“
дава възможност за варианти: три превозни средства с регистрация само за
превоз на хранителни продукти от неживотински произход, три превозни
средства с регистрация само за превоз на хранителни продукти от животински
произход или три превозни средства с регистрация за превоз на хранителни
продукти от неживотински и животински произход.
2. В поле III.1.3), т. 2 e поставено изискване участникът да разполага с
обект за производство, съхранение и/или търговия с хранителни продукти,
притежаващ удостоверение за регистрация на обекта съгласно чл. 12 от Закона
за храните. Не е уточнено как отговарят на условието чуждестранните лица.
ІІ.2) Обявление за изменение или допълнителна информация
Констатации и препоръки:

Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 ППЗОП възложителят следва да публикува
обявлението за изменение или допълнителна информация в деня на
публикуването му в РОП. В конкретния случай документът е публикуван в РОП
на 26.06.2017 г., а възложителят го е публикувал в профила на купувача на
23.06.2017 г.
ІІ.3) Техническа спецификация
Констатации и препоръки:

За част от хранителните продукти не е пояснен видът на продукта и не са
дефинирани важни характеристики, като напр. за „Кифла“ не е уточнено дали е
със сирене, мармалад, шоколад, за „Пилешко месо без кост“ – не е пояснен вида
на месото – гърди, бутче и т.н., за много от продуктите не е уточнена
разфасовка/грамаж, напр. „Минерална вода“, „Боза“. Доколкото видът и
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характеристиката на хранителния продукт, както и грамажа биха оказали
влияние на доставната цена, то конкретизацията им е важна част от условията на
поръчката (вж. § 2, т. 54 от ДР на ЗОП).
ІІ.4) Методика
Констатации и препоръки:

Оценката по показатели П3, П4, П5 и П6 се изчислява по формула, в която
изрично не е указана мернатa единица.

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.
На Портала за обществени поръчки, в Тематична област – „Образци и
списъци“, са публикувани одобрени стандартизирани проекти на договори и
стандартизирани клаузи на договори. Съгласно чл. 231 от ЗОП възложителят е
длъжен да ги прилага, освен когато естеството на поръчката не позволява това.
Неприлагането на стандартизираните изисквания и документите се мотивира
писмено в досието на обществената поръчка.

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
ГАЛЯ МАНАСИЕВА
/Определена със Заповед № РД-25/05.07.2017 г./
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