Изпращане на публична покана в Портала за обществени поръчки
На 26.02.2012 г. влизат в сила изменения и допълнения в Закона за
обществените поръчки, обнародвани в бр. 93 от 25.11.2011 г. на “Държавен вестник”.
Новите правни норми предвиждат при определени стойности на поръчките
(чл. 14, ал. 3 ЗОП) изборът на изпълнител да се осъществява след публикуване на
публична покана. Съгласно чл. 101б, ал. 2 ЗОП, поканата се изготвя по утвърден
образец и следва да съдържа най-малко информация относно наименованието и адреса
на възложителя, предмета на поръчката и количеството или обема, когато е
приложимо, изискванията към изпълнението, срока за получаване на офертите,
критерия за възлагане и показателите за комплексна оценка с тяхната относителна
тежест, когато е избран критерий икономически най-изгодна оферта. Възложителят
следва да публикува публичната покана в Портала за обществени поръчки и да посочи
срок за достъп до нея, който не може да е по-кратък от 7 дни. Законът изисква
едновременно с това, възложителят да публикува поканата и в своя профил на
купувача.
Съгласно чл. 9а, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона, в сила от
26.02.2012 г., поканата се въвежда директно в Регистъра на обществените поръчки от
упълномощен потребител. Използва се специализираният софтуер „Редактор на
форми“, предоставян безплатно от Агенцията по обществени поръчки. За да бъде
публикуван конкретен документ, е необходимо да се натисне бутонът „Импорт“, след
като документът е бил проверен за грешки и подписан с електронен подпис на
упълномощеното лице (чрез натискане съответно на бутони „Валидирай“ и
„Подписване“).
Важно е да се има предвид, че дължината на полетата на електронния образец
„Кратко описание“, „Kоличество или обем“, „Изисквания за изпълнение на
поръчката“, „Показатели за оценка на офертите“ и „Допълнителна информация“ е
ограничена до 4000 символа за поле. В случай, че възложителят желае да предостави
по-обширна информация по съответната поръчка, може да го направи, като в полето
„Допълнителна информация“ укаже мястото, където е предоставил достъп до други
документи, описания и спецификации, свързани с конкретната публична покана.

