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1

Общ преглед

1.1

Въведение

През 2017 г. Комисията публикува съобщение, озаглавено Повишаване на
ефективността на обществените поръчки в Европа и в полза на Европа. В
съобщението са разгледани шест стратегически приоритета и основните области на
обществените поръчки, които трябва да бъдат подобрени, за да се помогне за
превръщането на обществените поръчки в мощен инструмент. Сред тези приоритети
се нарежда поощряването на цифровизацията на обществените поръчки. Чрез
динамичните системи за покупки (ДСП) се подпомагат всички шест стратегически
приоритета.
Целта на настоящите насоки, които се основават на опита при използването на ДСП
в държавите членки, е да се опише правната рамка и да се предостави практическа
информация за това как може да бъде установена и използвана ДСП. В насоките се
разглеждат и някои въпроси, които могат да възникнат.
По-долу е представено кратко описание на различните раздели в настоящия
документ.

1.2

Правната рамка за ДСП

В раздел 4 са разгледани двата етапа при ДСП. Първият се състои в
квалифицирането на икономическите оператори (ИО), а вторият се отнася до
конкретните обществени поръчки. ДСП трябва да се управлява като изцяло
електронен процес. През целия срок на действие на ДСП тя е открита за участие на
нови ИО, които отговарят на критериите за подбор. Поради това тя е подходящ
инструмент за привличане на ИО. ДСП може да бъде разделена на категориите
„продукти“, „строителство“ или „услуги“ и възлагащият орган (ВО) трябва да
определи приложимите критерии за подбор за всяка категория. Когато е
целесъобразно, тези критерии могат да бъдат формулирани по-точно в поканата за
представяне на оферти.

1.3

Графичен преглед на функционирането на ДСП

За да се опише по-подробно как ДСП функционира на практика и да се улесни
разбирането на процеса, в раздел 5 е представен графичен преглед на
функционирането на ДСП.

1.4

Изцяло електронен процес

ДСП се управлява като изцяло електронен процес. Причината за това е, че ДСП е
предназначена да се използва за стандартизирани стоки, услуги или строителство.
Тъй като конкретните процедури се повтарят, е много уместно процесът изцяло да се
цифровизира. Този процес може да донесе много ползи през целия цикъл — от
заявлението на ИО за квалифициране и участие, през оценяването на офертите до
извършването на плащания. В раздел 6 е описано как може да се осъществи изцяло
електронен процес на ДСП, като се използват електронно доставяне и
стандартизирана информация.

1.5

Използване на електронния каталог

В директивата изрично се описва как да се използват електронни каталози също и в
ДСП. В раздел 7 е предоставена информация как може да се направи това.
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1.6

Предимства и предизвикателства, свързани с ДСП

В раздел 8 са представени няколко предимства на използването на ДСП както за ВО,
така и за ИО. Едно от най-важните предимства за ИО е, че ДСП винаги е открита за
участие. ИО могат да поискат да участват по всяко време и когато бъдат
квалифицирани (допуснати в системата), могат да решат за кои конкретни
обществени поръчки искат да представят оферти. Предимство за ВО е, че
процедурите могат да протичат по-бързо от другите процедури. Съществуват обаче и
предизвикателства, които ВО трябва да взема предвид, когато използва ДСП.

1.7

Внедряване на ДСП въз основа на данни от TED

Както е представено в раздел 9, данните от Електронния ежедневник за поръчките
(TED) дават известна информация за използването на ДСП. Въпреки че има някои
потребители, въвели системата първи, като цяло данните сочат, че използването все
още е на много ниско равнище и не играе значима роля в сравнение с рамковите
споразумения. Въпреки това броят им се увеличава.

1.8

Въпросник и резултати относно ДСП

През лятото на 2020 г. на държавите членки беше изпратен въпросник относно
използването на ДСП. Въпросите и резултатите са представени в раздел 10.

1.9

Въпроси и отговори

В раздел 11 са описани няколко теми, които биха могли да бъдат повдигнати от ВО,
обмислящи използването на ДСП.

1.10

Препоръчителни и непрепоръчителни действия

В раздел 12 са дадени някои предложения за това какво трябва и какво не трябва да
прави ВО, когато използва ДСП.

1.11

Заключителни бележки

В раздел 13 са представени някои заключителни бележки по настоящите насоки.

1.12

Приложение

В приложението е разгледано по какъв начин някои държави членки използват ДСП
на национално равнище.

Страница 2

Динамични системи за покупки — насоки за използване

2

Речник на термините

По-долу e представен списък с термини, които се използват често в настоящите
насоки, и техните определения.
 Допуснати участници: използва се изразът „допуснати участници“, но те са
наричани също така „квалифицирани“ доставчици.
 Покана за участие в състезателна процедура: в директивите се използва този
израз, но в практиката много често се използва изразът „покана за участие в
търг“.
 Категории: за целите на възлагането на поръчки в рамките на ДСП възлагащите
органи трябва да посочат евентуално разделяне на категориите „продукти“,
„строителство“ или „услуги“, както и характеристиките, които ги определят. Този
термин е описан в член 34 от Директивата за обществените поръчки и член 52 от
Директивата за комуналните услуги.
 Централен орган за покупки (ЦОП): възлагащ орган, който извършва
централизирани дейности по закупуване и евентуално подпомагащи дейности по
закупуване. В настоящия документ терминът се използва с неговото съкращение
„ЦОП“.
 Възлагащи органи (ВО): означава държавни, регионални или местни органи,
публичноправни организации или сдружения, създадени от един или повече
такива органи, или от една или повече такива публичноправни организации. В
настоящия документ терминът се използва с неговото съкращение „ВО“. В текста
се използва „ВО“, вместо „купувач“.
 Директиви: в настоящия документ често се говори за директивите. Обикновено
става дума за Директива 2014/24/ЕС за обществените поръчки, но тъй като
правилата по отношение на ДСП често са сходни, става дума и за
Директива 2014/25/ЕС относно възлагането на поръчки от възложители,
извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта
и пощенските услуги. Ако в документа не е посочено друго, препратката винаги е
към Директива 2014/24/ЕС за обществените поръчки, но често се прави
позоваване на членове и от двете директиви. Ако не е изрично посочено,
позоваването на директивите се разбира като позоваване на директивите като
цяло, т.е. както на съображенията, така и на членовете.
 ДСП: динамична система за покупки.
 Икономически оператор (ИО): всяко физическо или юридическо лице или
публично образувание, или група от такива лица и/или образувания, включително
временно сдружение от предприятия, които предлагат на пазара изпълнение на
строителство и/или строеж, доставка на продукти или предоставяне на услуги 2. В
настоящия документ терминът се използва с неговото съкращение „ИО“. В
документа се използва ИО вместо доставчик.
 Електронни каталози: възлагащите органи могат да поискат офертите да бъдат
представени под формата на електронен каталог или да включват електронен
каталог. Използването на електронни каталози е описано в член 36 от
Директивата за обществените поръчки и член 40 от Директивата за комуналните
услуги.
 eDelivery: електронно доставяне на документи. Също така мрежа от възли за
цифрови комуникации, един от градивните елементи на Механизма за свързване
на Европа (МСЕ) на Европейската комисия. Електронното доставяне помага на
публичните администрации да обменят електронни данни и документи с други
публични администрации, предприятия и граждани по оперативно съвместим,
защитен, надежден и сигурен начин.
 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП): ЕЕДОП е
формуляр за лична декларация, който се използва при процедурите за възлагане

2

Член 2 от Директивата за обществените поръчки и член 2 от Директивата за комуналните
услуги.
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на обществени поръчки. Само спечелилият поръчката оферент трябва да
предостави действителните документи.
Обособени позиции: възлагащите органи могат да решат да възложат поръчка
под формата на отделни обособени позиции и могат да определят размера и
предмета на тези обособени позиции, както и да посочат дали офертите могат да
бъдат подавани за една, за няколко или за всички обособени позиции. Правилата
относно обособените позиции се съдържат в член 46 от Директивата за
обществените поръчки и в член 65 от Директивата за комуналните услуги.
Малки състезателни процедури: малките състезателни процедури се отнасят
до подновяването на състезателна процедура по силата на рамково споразумение.
Директива за обществените поръчки: навсякъде в насоките терминът
„Директива за обществените поръчки“, освен ако изрично не е посочено друго, се
използва като препратка към Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и
на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки.
Квалифицирани доставчици: всички кандидати, които удовлетворяват
критериите за подбор, трябва да бъдат допуснати до системата (ДСП). Тъй като
директивите се отнасят до ограничените процедури, доставчиците, които са
въведени в системата, се наричат „квалифицирани“.
Средства за правна защита: в европейските директиви за средства за правна
защита при обществени поръчки се съдържат минимални стандарти за
процедурите за контрол. Дружествата имат достъп до бързи процедури за
обжалване пред административните съдилища или съдилищата, извършващи
съдебен контрол, във всички държави от ЕС.
Конкретна обществена поръчка: конкретната обществена поръчка се отнася
до започването на състезателна процедура в рамките на ДСП. Това е моментът, в
който ВО кани всички допуснати участници да представят оферта.
Оферта: в Директивата за обществените поръчки се използва думата „оферта“,
но в практиката много често се използва синонимът „предложение“. В настоящия
документ се използва основно думата „оферта“.
Електронен ежедневник за поръчките (TED): TED е онлайн версията на
приложението към Официален вестник на ЕС, посветено на обществените
поръчки. На TED се публикуват покани за представяне на оферти и обявления за
възлагане на поръчки.
Директива за комуналните услуги: навсякъде в настоящия документ терминът
„Директива за комуналните услуги“, освен ако изрично не е посочено друго, се
използва като препратка към Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и
на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно възлагането на поръчки от
възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването,
енергетиката, транспорта и пощенските услуги.
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Въведение

Повишаване на ефективността на обществените поръчки в Европа и в полза на
Европа е съобщение на Комисията от 2017 г. до Европейския парламент, Съвета,
Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите 3. В
съобщението са разгледани следните шест стратегически приоритета и областите на
обществените поръчки, които трябва да бъдат подобрени:
1. осигуряване на по-широко внедряване на стратегическите обществени
поръчки;
2. професионализация на публичните купувачи;
3. подобряване на достъпа до пазарите на обществени поръчки;
4. повишаване на прозрачността, почтеността и качеството на данните;
5. поощряване на цифровизацията на обществените поръчки; и
6. сътрудничество за съвместно възлагане на обществени поръчки.
От 2004 г. насам ДСП е електронен инструмент съгласно директивите за
обществените поръчки. В директивите от 2014 г. правилата бяха коригирани, за да
се улесни използването на ДСП и да се даде възможност на ВО да се възползват
изцяло от възможностите, предоставяни от този инструмент. В директивите се
пояснява, че процесът следва да се провежда под формата на ограничена
процедура. Правилата за създаване и управление на ДСП вече са по-ясно описани в
Директивата за обществените поръчки и в Директивата за комуналните услуги, и
двете от 2014 г. Процедурата е подходяща за работа с нови ИО, нови продукти и
променливи цени, а също така може да се използва за справяне през периоди на
криза в икономиката на дадена държава.
Използването на ДСП ще допринесе за изпълнението на всички шест приоритета и
ще даде директен тласък на поне три от тях. ДСП ще увеличи конкуренцията. Тъй
като това е открита система, тя ще подобри достъпа до обществени поръчки, а МСП
ще могат по-лесно да участват в състезателни процедури. Освен това, като изцяло
електронен процес, ДСП ще послужи за поощряване на цифровата трансформация
на обществените поръчки, както за ВО, така и за ИО. Благодарение на
стандартизираните документи и процедури ще се съкрати времето, необходимо за
възлагане на поръчки за стоки, услуги и строителство. ДСП също така ще бъде
стратегически инструмент за ВО, който ще сведе до минимум времето за възлагане
на поръчки за стандартни продукти. За да се отговори на стратегическите въпроси,
като например подобряването на трансграничните пазари и достъпа на МСП,
необходимо условие е наличието на оперативна съвместимост между системите за
възлагане на обществени поръчки.
Понастоящем много ВО използват рамковите споразумения като ефективен
инструмент за закупуване на стоки, услуги и строителство 4. Рамковите споразумения
обаче означават, че съответният пазар ще бъде затворен за всички други
доставчици, които не са част от рамковото споразумение. Потенциалните доставчици
не могат да участват в състезателна процедура, докато не бъдат допуснати до
участие в последваща обществена поръчка, което може да стане до четири години
по-късно, а в някои случаи дори по-късно.
Използването на ДСП е един от начините за преодоляване на тази пречка, тъй като
по всяко време могат да се присъединят нови доставчици. Тази техника за покупки
позволява на ВО да получат особено широк диапазон от оферти и така да осигурят
оптимално използване на публичните средства чрез засилена конкуренция по

3

COM(2017) 0572 final, 3.10.2017 г.

4

Процесът може да бъде отчасти и електронен процес; в процеса до поискване да се поръчва
по електронен път въз основа на ценова листа/каталог и след това да се получи фактура,
която може да бъде съобразена с поръчката.
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отношение на широко използваните или стандартните продукти, строителство или
услуги, които са налични на пазара. За да се увеличат възможностите на МСП да
участват в мащабна ДСП, тя може да бъде разделена на различни категории
продукти, строителство или услуги.
Целта на настоящите насоки е да се предостави практическа информация, основана
на опита на различни държави членки при използването на ДСП, както и да се
разгледат и изяснят някои въпроси, които могат да възникнат. В настоящия документ
ще бъдат представени предимствата и предизвикателствата, свързани с
използването на ДСП в различни държави членки. Предизвикателствата често са
свързани с различното тълкуване на текста на директивите и подхода на всяка
държава членка към спазването на разпоредбите. Това може да включва техния
целенасочен подход за справяне с въпроси като „Какво означава „изцяло електронен
процес“?“ и „Как се прилага принципът на еднократност?“.
След въвеждане в правната рамка в насоките е описано как може да бъде
установена и използвана ДСП. Представени са примери за използване и най-добри
практики при използването на ДСП във ВО и в определени централни органи за
покупки (ЦОП) в някои държави членки. Отделен раздел е посветен на използването
на ДСП въз основа на статистически данни от TED и на проучване.
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Правната рамка относно ДСП

В Директивата за обществените поръчки и в Директивата за комуналните услуги са
установени правилата относно използването на ДСП 5. В настоящия раздел е
представено кратко описание на тези правила6.
ДСП е двуетапна процедура. Първо ДСП трябва да бъде създадена и доставчиците да
бъдат квалифицирани (допуснати до системата). Следва изпращане на покана за
представяне на оферти за конкретна обществена поръчка до тези доставчици, които
са били квалифицирани.
ДСП се управлява като изцяло електронен процес7 и през целия срок на действие на
системата за покупки тя е открита за всеки ИО, който отговаря на критериите за
подбор. В директивите са посочени критерии за подбор, но те трябва да се тълкуват
и като критерии за изключване. Прилага се ЕЕДОП, включително критериите за
подбор, както и критериите за изключване.

4.1

Използване на ДСП за покупки във вида, в който се предлагат
по принцип на пазара

ВО могат да използват ДСП за покупки във вида, в който се предлагат по принцип на
пазара, които отговарят на изискванията, определени от възлагащите органи.
ДСП може да бъде разделена на категории продукти, строителство или услуги,
определени обективно въз основа на характеристиките на поръчката, която ще бъде
изпълнена в съответната категория. Тези характеристики могат да включват
посочване на максимално допустимия размер на последващите конкретни поръчки
или посочване на конкретен географски район, в който се изпълняват последващите
конкретни поръчки.
Когато ВО е разделил системата на категории продукти, строителство или услуги,
той посочва приложимите критерии за подбор за всяка категория.
Договорът се възлага на оферента, който е подал най-добрата оферта въз основа на
критериите за възлагане, определени в обявлението за обществена поръчка в
рамките на ДСП. Когато е целесъобразно, тези критерии могат да бъдат
формулирани по-точно в поканата за представяне на оферти.

4.2

Процедура при ДСП и срокове

В директивите е установено, че ДСП се управлява под формата на ограничена
процедура. Всички кандидати, които отговарят на критериите за подбор, се допускат
до системата, но броят допуснатите в системата кандидати не е ограничен, което е
различно от ограничена процедура.
За целите на възлагането на обществени поръчки в рамките на ДСП възлагащите
органи:
 публикуват покана за участие в състезателна процедура, от която да е ясно, че се
използва ДСП;
 посочват в документацията за обществената поръчка най-малко естеството и
прогнозното количество на предвидените покупки, както и цялата необходима
информация за ДСП, включително за това как функционира ДСП, използваното
електронно оборудване, организацията и спецификациите на техническото
свързване;
5

Член 34 от Директивата за обществените поръчки и член 52 от Директивата за комуналните
услуги.

6

В случаите на употреба, разгледани по-долу, може да са приложими и национални
разпоредби.

7

Член 34 и член 22, параграфи 1, 3, 5 и 6 от Директивата за обществените поръчки.
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 посочват евентуалното разделяне на категории продукти, строителство или услуги
и характеристиките, които ги определят; и
 предлагат неограничен и пълен пряк достъп до документацията за обществената
поръчка през целия срок на действие на системата.
Минималният срок за получаване на заявленията за участие е 30 дни от датата на
изпращане на обявлението за обществена поръчка или, когато се използва
обявление за предварителна информация като покана за участие в състезателна
процедура — от датата на изпращане на поканата за потвърждаване на интерес.
След като бъде изпратена поканата зa представяне нa оферти за първата конкретна
поръчка в рамките на динамична система за покупки, не се предвиждат последващи
срокове за получаване на заявления за участие.
Разглеждането на заявленията за участие следва по принцип да се извършва в
максимален срок от 10 работни дни, при условие че оценката на критериите за
подбор се прави въз основа на опростените изисквания за документация,
предвидени в директивите за обществените поръчки, например ЕЕДОП. Въпреки това
при първоначалното установяване на ДСП (вж. раздел 11.7) е възможно в отговор на
първото публикуване на обявлението за обществена поръчка или на поканата за
потвърждаване на интерес ВО да получат толкова голям брой заявления за участие,
че да им е необходимо повече време за тяхното разглеждане. Това следва да е
допустимо, при условие че не се възлага конкретна обществена поръчка, преди да
бъдат разгледани всички заявления. Също така това се посочва от ВО в обявлението
за обществена поръчка. ВО може да посочи необходимите дни за оценка на
заявленията за участие в полето „Допълнителна информация“ в обявлението за
обществена поръчка.
През целия срок на действие на ДСП ВО предоставят на всеки ИО възможността да
заяви участие в системата при определените условия. В рамките на 10 работни дни
след тяхното получаване ВО изготвят оценка на тези заявления съгласно критериите
за подбор. В отделни случаи, когато това е обосновано, този срок може да бъде
удължен на 15 работни дни, по-специално при необходимост да се разгледат
допълнителни документи или да се провери по друг начин дали са изпълнени
критериите за подбор.
ВО следва да могат сами да решават как да разглеждат заявленията за участие,
например като предпочетат да разглеждат заявления само веднъж седмично, при
условие че се спазват сроковете за разглеждане на всяко заявление за допускане до
участие.
ВО уведомяват възможно най-скоро заинтересования ИО дали е бил допуснат до
ДСП.

4.3

Лична декларация/ЕЕДОП

При подаването на заявленията за изразяване на интерес за участие в ДСП, ВО
приемат ЕЕДОП като предварително доказателство вместо удостоверения и др.
Правилата относно ЕЕДОП се прилагат и за ДСП.
Това означава също така, че ВО могат по всяко време през срока на действие на ДСП
да поискат от допуснатите участници да представят подновена и актуализирана
лична декларация8 в срок от пет работни дни, считано от датата, на която това
искане е предадено9.
Преди да възложат поръчките, ВО изискват от оферента, на когото са решили да ги
възложат, да представи актуални придружаващи документи, като сертификати,
изявления и други доказателства на основанията за изключване. Ако ВО имат

8

Член 59, параграф 1 от Директивата за обществените поръчки и член 52, параграф 7 от
Директивата за комуналните услуги.

9

Член 34, параграф 7 от Директивата за обществените поръчки и член 52, параграф 7 от
Директивата за комуналните услуги.
Страница 8

Динамични системи за покупки — насоки за използване

свободен пряк достъп до националните бази данни, те не могат да изискват от ИО да
представят тези документи. Същото правило се прилага, ако ИО предостави връзки в
ЕЕДОП към национални бази данни, които също могат да бъдат свободно достъпни за
ВО.
Правилата, предвидени в директивите по отношение на личните декларации10, се
прилагат през целия срок на действие на ДСП.

4.4

Представяне на оферти

ВО канят всички допуснати участници да подадат оферта за всяка конкретна
обществена поръчка в рамките на ДСП. Когато ДСП е разделена на категории
строителство, продукти или услуги, ВО канят всички участници, допуснати до
категорията, съответстваща на конкретната обществена поръчка, да подадат оферта.
Минималният срок за получаване на офертите е най-малко 10 дни от датата на
изпращане на поканата за представяне на оферти.

4.5

Срок на действие на ДСП

ВО посочват срока на действие на ДСП в обявлението за обществена поръчка. Те
предоставят информация в обявленията за всяка промяна на срока на действие, като
използват стандартните образци, предвидени в директивите. Когато срокът на
действие се променя без прекратяване на действието на ДСП, се използва
образецът, използван първоначално за обявлението за обществена поръчка. Когато
действието на системата се прекратява, се използва обявление за възлагане на
поръчка съгласно член 50.

10

Член 34 от Директивата за обществените поръчки, препращащ към член 59, параграфи 4—
6, и член 52 от Директивата за комуналните услуги.
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Графичен преглед на функционирането на ДСП
Функциониране на динамична система за покупки
Общ преглед
Създаване на ДСП
Подготвяне
на ДСП

Управление на ДСП

1

Квалифицира
не на
доставчиците

Провеждане
на търгове

2

4

Изпълнение
на поръчки

Квалифицира
не на
доставчиците

3

Фигура 1: Процес на установяване и управление на ДСП

Функциониране на динамична система за покупки
Подробен преглед
Създаване на ДСП — подготовка
Планиране на
процедура

1

При планирането на процедурата трябва да се планира целият
жизнен цикъл на ДСП. Това включва създаването и
управлението на ДСП.

Извличане на
информация

Трябва да се събере цялата информация:
данни за минали периоди, информация за
настоящите нужди и информация за
възможното бъдещо развитие.

Анализиране
на данни

На този етап следва да се прецени как
да се създаде стабилна ДСП и как
обособените позиции и категориите
продукти да се използват стратегически

Подготовка на
документация
та

За да се автоматизират
процесите, документацията
следва да бъде в
структуриран формат.

Фигура 2: Възможен работен процес за подготвяне на ДСП
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Функциониране на динамична система за покупки
Подробен преглед
Създаване на ДСП — квалифициране на доставчиците

2

Публикуване
на обявление
Получаване и
отваряне на
заявленията

Минималният срок за получаване на заявления е
30 дни от публикуването на известието. Всички
заявления за участие могат да бъдат отворени след
получаването им.
Обикновено срокът е 10 работни дни. За
да се осигури достатъчно време за
първоначалното разглеждане, срокът
може да бъде по-дълъг. Това се посочва в
обявлението.
Не може да бъде обявена
Уведомяване
покана за представяне на
на
оферти за първата конкретна
доставчиците
обществена поръчка, преди да
бъдат разгледани
заявленията.

Разглеждане
на
заявленията

Фигура 3: Процес на квалифициране по време на установяването на ДСП

Динамична система за покупки
Подробен преглед

Управление на ДСП — квалифициране на доставчиците
Получаване
на заявления

3

Заинтересованите доставчици могат да подадат
заявление за участие по всяко време, след като
бъде създадена ДСП

Разглеждане
на
заявленията

Обикновено срокът е 10 работни дни, но
може да бъде удължен на 15 работни дни.
Ако бъде удължен, доставчикът трябва да
бъде уведомен

Уведомяване
на
доставчиците
Фигура 4: Процес на квалифициране по време на управлението на ДСП
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Функциониране на динамична система за покупки
Подробен преглед
Управление на ДСП — провеждане на търгове
Изпращане на
покана на
квалифицираните
доставчици

4

Срокът е най-малко 10 дни

Всички оферти ще бъдат отворени след
крайния срок за представяне на оферти

Отваряне на
офертите

Оценяване на
офертите

Възлагане на
обществена поръчка
и уведомяване на
спечелилия
поръчката оферент

В рамките на 30 дни за тази конкретна обществена
поръчка или в обобщен вид на тримесечие.

Публикуване на
обявление за
възложена поръчка

Фигура 5: Провеждане на търгове с помощта на ДСП

На следващата фигура е представен друг преглед на процеса.

Функциониране на динамична система за покупки
Процес и срокове
Започване
В рамките на 10 работни
дни за разглеждане, а при
необходимост може и подълго*

Най-малко 30 дни
за подаване на
заявление за
участие

Обявление

Квалифициране
на участниците

Уведомяване на
квалифицирани
те участници

Най-малко 10 дни за
получаване на
оферти

Изпращане на покана за
представяне на оферти
на квалифицираните
доставчици

Оценяване

Възлагане на
обществена
поръчка

Обявление за
възложена
поръчка

Нова покана за представяне на оферти**
* За създаването на ДСП етапът на квалифициране на доставчиците може да бъде по-дълъг от 10 работни дни, ако не е обявена конкретна
обществена поръчка, преди да бъдат разгледани всички заявления. В този случай ВО трябва да посочи продължителността на удължения
период за оценяване в документацията за обществената поръчка. След създаването на ДСП и през целия период на срока ѝ на действие ВО
разглежда нови заявления в срок от 10 работни дни, който може да бъде удължен до 15 работни дни, ако това е обосновано.
** Непрекъснат процес, при който на квалифицираните доставчици се изпращат нови покани за представяне на оферти.

Фигура 6: Процес на ДСП и срокове
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Изцяло електронен процес

Изразът „изцяло електронен процес“ не е ясно определен в директивите, но в
съображение 52 е дадено описание, което изяснява някои части. „За тази цел следва
да станат задължителни изпращането на обявленията по електронен път,
представянето на документацията за обществената поръчка в електронен вид и —
след преходен период от 30 месеца — преминаването изцяло към електронни
съобщения, което означава комуникация с електронни средства на всички етапи от
процедурата, включително при подаването на заявленията за участие, и поспециално подаването на офертите (електронно подаване)“11. В съображението също
така се посочва, че държавите членки и ВО следва да имат право при желание да
предвиждат допълнителни правила в това отношение. В него също така се пояснява,
че задължителното използване на електронни средства за комуникация съгласно
директивите не следва да задължава ВО да обработват офертите по електронен път,
нито да налага електронно оценяване или автоматична обработка. Освен това
задължението за използване на електронни средства за комуникация не следва да
обхваща никой от елементите на процеса за възлагане на обществена поръчка след
сключването на договора, нито вътрешната комуникация в рамките на ВО.
Терминът „изцяло електронен процес“ се тълкува по различен начин в отделните
държави членки. Освен това използването на електронни средства в процедурите за
възлагане на обществени поръчки и общото равнище на развитие на електронните
системи се различават в отделните държави членки. На фигурите в раздел 5 са
показани процесът и сроковете за цялата тръжна процедура.
Тъй като ДСП е открита за всички доставчици, които могат да бъдат квалифицирани
(да бъдат допуснати до системата), в една процедура могат да участват много
доставчици и, от друга страна, също и много купувачи. По този начин може да се
приеме със сигурност, че в една ДСП потенциално ще бъдат проведени хиляди
конкретни обществени поръчки. Това може да се извърши ефективно само ако
процесите са изцяло цифрови и със структурирани документи. За да бъде ефективен
процесът на квалифициране, е необходима оперативна съвместимост между
системите за възлагане на обществени поръчки.
По принцип в повечето системи за възлагане на обществени поръчки предаването на
документи се извършва по електронен път. Някои от съвременните системи за
възлагане на обществени поръчки предлагат свой собствен начин за предаване на
документи между ВО и ИО. В някои системи/платформи за възлагане на обществени
поръчки е възможно също така документацията за обществената поръчка да се
създава и опростява в самата система за възлагане на обществени поръчки, като се
използват онлайн формуляри, вместо да се обменят само текстови документи.
Системите работят с различни крайни срокове и графици в различните процедури за
възлагане на обществени поръчки. Съвременните инструменти за възлагане на
обществени поръчки се основават предимно на документи, предаване на документи
и нерядко на специално създадени файлове за конкретната обществена поръчка,
които често са под формата на текстови документи, като файлове в PDF или
Word/Excel формат.
Едно от предизвикателствата, свързани със съвременния процес, е неспазването на
принципа на еднократност и на повторното използване на данните. Системите,
основани на документи, не осигуряват оперативна съвместимост и обмен на данни
между системите или през границите. Спазването на принципа на еднократност и на
изискванията за оперативна съвместимост няма да е възможно в система, основана
на документи, както в отделните системи, така и между системите за възлагане на
обществени поръчки или от системите за възлагане на обществени поръчки към
други съответни системи. Това може да включва система за електронни поръчки и
информационна система за планиране на ресурсите на предприятието с възможност

11

Съображение 52 от Директивата за обществените поръчки.
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за прехвърляне на каталози от периода преди възлагането на обществената поръчка
към периода след възлагането и финансово проследяване на договорите.
Цифровият и изцяло електронен процес, при който се използват както електронно
доставяне, така и стандартизирани документи, е нов начин за представяне на
документация за обществената поръчка. При ориентирания към процеса подход в
процеса на ДСП се спазва принципът на еднократност и се използват повторно
елементите от данни. За ориентирания към процеса подход е необходима висока
степен на оперативна съвместимост между системите за възлагане на обществени
поръчки, за да се постигне изцяло електронен процес.
Използването на стандартизирана и цифрова документация за обществената поръчка
в ДСП ще допринесе за извършването на изцяло цифрова оценка на получените
оферти. Освен това използването на различни градивни елементи, като например
модела на данните за ЕЕДОП, и използването на функции за извличане на реалните
доказателства (в Норвегия например това се прави чрез метода „получаване на
доказателства“) и методи за обмен на стандартизирани каталози ще доведат до
ефикасна обработка на процедурата за ДСП. Работното натоварване на МСП при
четенето на сложни документи ще бъде значително намалено. Цифровата
документация за обществената поръчка ще бъде по-скоро под формата на
въпросник, който трябва да се попълни. По този начин ДСП ще бъде инструмент за
увеличаване на конкуренцията, привличане на МСП, за да се конкурират, и
стимулиране на използването на цифрови инструменти.
Предпоставка за това ще бъде стандартизирана преносна инфраструктура за
разпространение на стандартизирана документация за обществената поръчка в
структурирани формати. На фигура 7 цифровият процес на ДСП е проектиран въз
основа на документите, необходими за ВО и ИО по време на ДСП. Важно е да се
подчертае, че ще е необходимо изграждане на умения за управление на ДСП и за
работа с цифровите средства за подготовка на документацията за обществената
поръчка, за да се извършва цифрова оценка на всички получени оферти по
предварително определените критерии за оценка.

Изцяло електронен процес
ВО

Публикуване

Документация
за
обществената
поръчка

Публикуване на
обявление за ОП

Системи за
възлагане на
обществени
поръчки

Представяне на
документация

Представяне на
отговор

Информация за
поръчката

Списък с
квалифицираните
ИО

ИО

Достъп до
документацията за
обществената
поръчка

Обмисляне
на участие

Подаване на
заявление и
получаване на
документация

Покана за
представяне на
оферти

Спечелил поръчката
оферент

Заявление за
каталог

Отговор относно
ЕЕДОП

Отговор относно
каталога

Заявление за
участие

Представяне на
оферта

Квалифициране

Оценяване

Информация относно
решението за
възлагане

Покана за
представяне на
оферти

Поръчка в рамките
на ДСП

Заявление за
каталог

Заявление за
ЕЕДОП

Изразяване на
интерес

Квалифициране
за ДСП

Представяне на
оферта

Неуспял оферент

Публикуване на
обявление за
възложена поръчка

Оценяване

Фигура 7: Процесът на ДСП, основан на стандартизирани документи и преносна
инфраструктура
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Използване на електронни каталози в ДСП

В контекста на ДСП, при която всяко придобиване е резултат от цифрова покана за
участие в състезателна процедура, електронните каталози могат да бъдат мощен
инструмент, който да даде възможност за опростена и стандартизирана тръжна
процедура.
Изискването на оферти в строго структуриран и стандартизиран формат улеснява
процеса на оценяване, а автоматичното оценяване ускорява процеса на управление
на тръжните процедури. Макар структурираните формати да не са подходящи за
всички процедури за възлагане на обществени поръчки, ДСП е процедура,
включваща продукти и услуги, които са лесни за описване и определяне, и
електронните каталози са особено подходящи.
Освен това използването на електронни каталози е особено подходящо при ДСП и
рамкови споразумения, когато броят на участващите купувачи и доставчици е голям
и когато потребителите може да не разполагат с подробна информация за
характеристиките на пълния спектър от продукти и услуги. При тези условия чрез
форматите и правилата за управление на електронните каталози могат да се
предават знания от субекта, който създава ДСП, към ИО. Ако субектът, който
създава ДСП, е ЦОП, тогава това е дори предаване на знания към ВО.
В общ план, в зависимост от целите и ролята на ВО, който създава ДСП (ЦОП или
конкретен ВО), могат да бъдат приети електронни каталози по два основни
оперативни модела:
1. електронните каталози се създават и предоставят от доставчиците в отговор на
всяка покана за участие в състезателна процедура. Електронният каталог е
образец, който се предоставя от ВО и се попълва от доставчика;
2. електронните каталози се създават от доставчиците, за да участват в ДСП, и се
актуализират в отговор на всяка покана за участие в състезателна процедура 12.

7.1

Електронни каталози в отговор на всяка конкретна състезателна
процедура

ВО могат да възлагат поръчки въз основа на ДСП, като поискат офертите за
конкретна поръчка да бъдат представени под формата на електронен каталог13.
ВО, който установява ДСП, може да предостави образец за електронен каталог,
който да се използва от ВО и доставчиците за управление по стандартизиран начин
на всички покани за участие в състезателни процедури, обявени в рамките на ДСП.
ВО ще използват образеца за електронен каталог, за да опишат изискванията за
продукт/услуга и да поискат от всички участващи оференти да предоставят
спецификации и цени по стандартен начин, който е подходящ за структуриран
анализ и автоматична оценка. За тази цел образецът за електронен каталог следва
да бъде разработен така, че да се проверяват елементите, които са уместни като
критерии за възлагане, за да се приложат правила и алгоритми за оценяване (избор
между няколко отговора, скала за класиране по низходящ/възходящ ред, скала с
присъждане на точки, скала за качествена оценка...).
Доставчиците ще използват образците за електронен каталог, за да попълват и
подават офертите си.
Този оперативен модел е много гъвкав и ефективен, тъй като позволява на ВО да
адаптират своите покани за участие в състезателни процедури, като използват

12

Член 36, параграфи 4 и 5 от Директивата за обществените поръчки и член 54, параграфи 4
и 5 от Директивата за комуналните услуги.

13

Член 36, параграф 6 от Директивата за обществените поръчки и член 54, параграф 6 от
Директивата за комуналните услуги.
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стандартизирани образци, определени в документацията за обществените поръчки
на ДСП и предоставени от платформата, използвана за управление на ДСП.
Няколко държави са предоставили примери за използването на електронни каталози
при рамкови споразумения. В Италия, Унгария, Финландия и Швеция например те се
използват много често. Това е ефективен процес, при който ВО определят
продуктите, които ще бъдат закупени, а за доставчиците е лесно да попълнят това,
което предлагат, цената и т.н. Той може да улесни оценката и също така да бъде
част от поръчката, така че крайните потребители да могат лесно да намират
продуктите и да купуват от тях. Понастоящем електронните каталози често са във
формат Excel, но в момента се полагат усилия за стандартизиране, в резултат на
които електронните каталози ще бъдат в структурирани формати. Използването на
електронни каталози при ДСП може да донесе също толкова ползи, като при
рамковите споразумения. Те са ефективни както за доставчиците, така и за ВО, и са
прозрачни.
7.1.1

Пример за електронен каталог: ДСП за италиански фармацевтични продукти

През 2011 г. CONSIP установява първата ДСП за фармацевтични продукти в Италия.
Електронният каталог на продуктите е основен компонент и ключов фактор за
успеха на тази ДСП.
Електронният каталог се основава на стандартизирано описание на
фармацевтичните продукти въз основа на четири технически характеристики:
1. Анатомо-терапевтично-химичната система за класификация (ATC), управлявана
от Световната здравна организация;
2. активното вещество;
3. фармацевтичната форма; и
4. дозата.
Електронен каталог (във формат Excel) със списъка на фармацевтичните продукти
(който понастоящем включва над 6 500 артикула), идентифицирани според четирите
характеристики, е публикуван като част от документацията за обществената
поръчка, свързана със създаването на ДСП. Само ВО могат да заявяват добавяне на
продукти към списъка с фармацевтични продукти, за да актуализират електронния
каталог.
Пример за структура на електронен каталог:
Идент.
№ на
обособе
ната
позиция

Идент.
№ на
обособе
ната
подпози
ция

ATC
Код

Активн
о
вещест
во

Фармацевт
ична
форма

Доза

Мерн
а
един
ица

R05CB
02

Bromexin
a
cloridrato

Таблетка

8 mg

Таблет
ка

R05CB
02

Bromexin
a
cloridrato

Ампули

2 ml
(2 mg/
ml)

Ампули

R05CB
02

Bromexin
a
cloridrato

Капки

40 ml
(2 mg/
ml)

Флакон

R05CB
02

Bromexin
a
cloridrato

Сироп

250 ml
(0,8 mg
/ml)

Флакон

S01BC
11

Bromfena
c sodio
sesquidra
to

Разтвор за
промивка на
очите

5 ml
(0,9 mg
/ml)

Флакон

N04B
C01

Bromocri
ptina
mesilato

Капсула

10 mg

Капсул
а

Необход
имо
количес
тво

Базо
ва
цена
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N04B
C01

Bromocri
ptina
mesilato

Капсула

5 mg

Капсул
а

G02C
B01

Bromocri
ptina
mesilato

Таблетка

2,5 mg

Таблет
ка

N05A
D06

Bromperi
dolo

Таблетка

5 mg

Таблет
ка

N05A
D06

Bromperi
dolo

Капки

30 ml
(10 mg/
ml)

Флакон

N05C
D09

Brotizola
m

Таблетка

0,25 mg

Таблет
ка

Платформата на ДСП предоставя специфични функции за изтегляне/зареждане на
електронната таблица в електронния каталог, за да се даде възможност на ВО и ИО
да изпълнят трите етапа на тръжната процедура в ДСП:
1. събиране на информация за нуждите от фармацевтични продукти: ВО използва
електронния каталог, за да събере в стандартизиран формат информация за
продуктите, необходими на оперативните звена, които ще ги използват
(например болнични звена);
2. определяне на необходимите продукти: ВО използва образеца за електронен
каталог, за да опише изискванията за продуктите и да поиска от всички
участващи ИО да посочат спецификациите и цените в стандартизирания
формат;
3. представяне на офертата: доставчиците ще използват образците за електронен
каталог, предоставени от ВО, за да попълват и подават офертите си.
Електронните каталози, качени от всички участващи ИО, се обработват автоматично
чрез платформата, за да се определи класирането на офертите (критерият за
възлагане е най-ниската цена) за всяка обособена позиция от търга.
Като се има предвид, че обикновено всеки фармацевтичен продукт представлява
обособена позиция от търга, всяка конкретна обществена поръчка в рамките на ДСП
като цяло се състои от стотици обособени позиции, всяка от които се състои от
специфична комбинация от гореспоменатите четири характеристики.
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8

Предимства и предизвикателства, свързани с
ДСП

В директивите са посочени няколко стимула за използване на ДСП. Тази техника за
покупки позволява на ВО да получат особено широк диапазон от оферти и така да
осигурят оптимално използване на публичните средства чрез широка конкуренция 14.
В сравнение с рамковите споразумения ДСП е един от начините за предоставяне на
възможности на доставчиците да се присъединяват постоянно и да участват в
състезателни процедури. Пазарът не се затваря за период, който може да бъде до
четири години, както в случая на рамково споразумение. ДСП увеличава
възможностите за участие на МСП, тъй като тя може да бъде разделена на обособени
позиции, и също така съществува възможност за представяне на оферта, но не и
задължение за това. Следователно ДСП дава свобода на МСП да решат дали искат да
участват в процедура за възлагане на конкретна обществена поръчка. Те могат също
така да решат дали искат да участват само за определена обособена позиция.
По-долу е представен списък със стимули за използване на ДСП както за ВО, така и
за доставчиците. Тъй като ДСП може да се използва и от ЦОП, какъвто е случаят в
няколко държави, са разгледани специфични въпроси за ДСП, управлявани от ЦОП.
По-подробни заключения, основани на опита, са описани в примерите на
използване.

8.1

Стимули и ползи за възлагащите органи

 Възможност за получаване на повече оферти от по-широк кръг ИО в отговор на
покани за участие в търгове за конкретни обществени поръчки, тъй като ДСП е
открита за нови доставчици по време на срока на действие.
 ДСП може да бъде разделена на по-малки обособени позиции или категории, като
в рамките на тези категории се провеждат конкретни обществени поръчки.
Поредица от по-малки отделни покупки (в сравнение с цялата ДСП или с рамково
споразумение, обхващащо същата сфера) се очаква да привлече повече участие
от страна на МСП.
 По време на срока си на действие ДСП е открита за нови доставчици. Това дава
възможност за участие на повече доставчици, отколкото при рамково
споразумение или договор, които обикновено се сключват с един или няколко
доставчици. Няма ограничение за броя на потенциалните доставчици в ДСП.
 Тъй като в рамките на ДСП непрекъснато се провеждат конкретни обществени
поръчки, продуктите могат да бъдат актуализирани при всяка конкретна
обществена поръчка. Рамково споразумение с конкретни продукти невинаги дава
тази възможност. Актуализирането на продуктите може да доведе до цялостно
подобрение на възможностите за закупуване на новаторски стоки или услуги.
Това може да означава и подобряване на компетентността на участниците в
процедури за възлагане на обществени поръчки.
 Срокът за провеждане на конкретни обществени поръчки е кратък в сравнение с
другите видове процедури. Участието в тях само на квалифицирани доставчици
може да се разглежда като опростяване на процедурата за възлагане на
обществена поръчка.
 Мащабът на ДСП може да се увеличи по-лесно в сравнение с други видове
процедури. ДСП, която се използва често, може да привлече участието на повече
ИО. Това означава например, че ако общините използват конкретни обществени
поръчки, по този начин може да се привлекат местни доставчици.
 Използването на ефективен инструмент за възлагане на обществени поръчки,
като ДСП, който е изцяло електронен и с възможности за автоматизиране на
някои части (проверка на бази данни), може да намали разходите в процеса.

14

Съображение 63 от Директивата за обществените поръчки и съображение 73 от
Директивата за комуналните услуги.
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 Възможно е точно формулиране на техническите изисквания за всяка процедура
за възлагане на конкретна обществена поръчка, както и на критериите за
възлагане. Равнището на точност трябва да бъде в съответствие с първоначалната
документация за обществената поръчка за ДСП. Например за една конкретна
обществена поръчка ВО може да реши да оцени по-високо производителността на
даден преносим компютър, докато за друга обществена поръчка теглото може да е
по-важно.
 Няма ограничение за срока на действие на ДСП.
 Наличието на доставчици, готови да представят оферти, може да намали риска в
сравнение с рамково споразумение, при което е налице само един доставчик и той
не може да изпълни доставката поради неплатежоспособност/несъстоятелност,
затруднения при доставката на искания обем и т.н.
 Могат да се използват електронни каталози, които да направят процеса поефективен.
 Наличието на доставчици, заинтересовани от този цифров инструмент, може да
доведе също така до интерес на доставчиците към използването на цифрови
инструменти и за други ефективни процеси, като например електронни каталози,
електронни поръчки и електронно фактуриране.
 Непрекъснатото публикуване на информация за търсенето (чрез конкретните
обществени поръчки) и резултатите (чрез обявленията за възлагане на поръчки)
може да повиши прозрачността на процедурата за възлагане на обществена
поръчка.

8.2

Предизвикателства и потенциални отрицателни последици за
възлагащите органи

 Квалифицираният доставчик не е задължен да представи оферта на втория етап
от конкретните обществени поръчки. Така че дори да съществуват много
квалифицирани доставчици, това не означава непременно, че ще бъдат
представени оферти. Ето защо за важни стоки или услуги може да бъде посигурно, ако е подписан договор или рамково споразумение, който или което
задължава доставчика(ците) да извършва(т) доставки в съответствие с договора.
 ДСП може да бъде подходяща за пазари с голям брой доставчици, но понякога
може да липсва стимул да се отговори на конкретни обществени поръчки, ако
шансовете за спечелване на обществената поръчка са малки.
 Времеемка. Възможно е да има много доставчици, които искат да бъдат
квалифицирани. Това може да се случи, особено ако изискванията в ДСП не са
посочени подробно (например ИТ оборудване без по-точно описание на
изискванията). Важно е да се намери ефективен и по-автоматизиран начин за
квалифициране на доставчиците.
 Липсва сигурност относно крайната цена в сравнение с възможната цена при
рамково споразумение с един доставчик или с няколко доставчици. Цените могат
да са различни в сравнение с цените, когато ВО използват рамкови споразумения.
 Резултатът при ДСП може да бъде доставяне на стоки или услуги от различни
доставчици, тъй като в конкретната обществена поръчка могат да бъдат
квалифицирани и да участват нови доставчици. Това може да се вземе предвид,
ако става въпрос за стоки, които трябва да се доставят често, и доставчикът е
създал добре функционираща логистика за доставка на стоките. Когато се
въвеждат електронни поръчки, някои ИО, които доставят стоки, изискват добре
установен процес за получаване на стоките и съпоставяне на фактурите с
поръчките и товарителниците.
 Липсата на опит може да бъде пречка и наличието на знания е важно. При
използването на новия инструмент е необходимо да се оказва подкрепа на ВО и
ИО.
 Съществуват опасения, че ИО на пазара нямат достатъчно познания или интерес
да участват в ДСП. Това означава, че ВО трябва да са готови да подготвят пазара
за ДСП като процес, който има предимства и за доставчиците.
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8.3

Стимули и ползи за доставчиците

 По-отворен пазар. Това дава възможност непрекъснато да се извършват доставки,
без това да зависи от спечелването на договор или рамково споразумение, тъй
като при последните пазарът се затваря за определен период от време.
 Периодът от момента на квалифициране до момента, в който може да бъде
спечелена конкретна обществена поръчка, може да бъде кратък.
 ДСП могат да бъдат разделени на категории въз основа например на конкретни
продукти или географски райони, в които някои доставчици са по-заинтересовани
от други да извършват доставки.
 Практиката на разделяне на конкретни обществени поръчки на обособени
позиции може да бъде полезна.
 Не съществува изискване доставчикът да участва в конкретни обществени
поръчки дори ако е квалифициран.
 Дори ако не е квалифициран при първия опит, доставчикът може да кандидатства
повторно и да бъде квалифициран на по-късен етап, ако тогава отговаря на
критериите.
 ДСП е ефективен процес, тъй като е изцяло електронен.
 Могат да се използват електронни каталози, чието попълване може да бъде
ефективно за доставчиците.
 Прозрачни процедури за възлагане на обществени поръчки.

8.4

Предизвикателства и потенциални отрицателни последици за
доставчиците

 Липсва опит в използването на ДСП.
 Използването на ДСП трябва да бъде подпомогнато по подходящ начин в
използваното ИТ решение, особено ако липсва опит.
 При голям брой доставчици и ако критериите не са много точно определени, може
да липсва стимул те да кандидатстват, за да бъдат квалифицирани, и след това да
представят оферти, ако шансовете за спечелване на поръчка са малки.

8.5

Специфични ползи и предизвикателства, свързани с ЦОП

В случая на централен орган за покупки въпросът е коя част от ДСП иска да
управлява ЦОП. На практика в първата част на ДСП ЦОП управлява етапа на
участие, а във втората част той също така наблюдава провеждането на конкретни
обществени поръчки. Ако ЦОП иска да наблюдава и конкретните обществени
поръчки, той трябва да изготви много по-точен план, за да се възползва от
икономиите от мащаба и да постигне подходящи цени за ВО. ИТ поддръжката за
втората част — в случай че се използват електронен каталог, качеството на
управлението на каталога или просто различни платформи/решения за възлагане на
обществени поръчки — определя успеха на ЦОП.
От гледна точка на ЦОП използването и на ДСП, и на рамкови споразумения може да
бъде по-ефективен инструмент за предлагане на ВО на широк набор от инструменти
за възлагане на електронни обществени поръчки, за да се отговори на техните
различни нужди от покупки.
Когато ДСП е установена от ЦОП, за да се използва от широк кръг ВО, тя може да
бъде проектирана и управлявана така, че да се стандартизира и опрости начинът, по
който ВО и ИО се срещат на пазара на обществени поръчки, като се използват
предимствата на големия капацитет на ЦОП за организиране на обществени поръчки
и оперативна дейност.
Действително за ЦОП внедрените платформи за управление на ДСП са мощни
инструменти, с които те да предоставят на ВО своя ноу-хау за процедурите за
възлагане на обществени поръчки, пазарните механизми и характеристиките на
продуктите/услугите.
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За да извлекат максимални ползи от използването на ДСП, ЦОП трябва да изградят
специфичен капацитет:
 за предлагане на необходимия обем информация, обучение и подкрепа, от които
се нуждаят потребителите, за да използват новата процедура; и
 за разработване и управление на базираната на ИКТ платформа, която осигурява
операциите в рамките на ДСП.
Ключово предизвикателство, с което ще се сблъскат ЦОП, когато навлизането на
ДСП достигне по-напреднал етап, е необходимостта да се намери баланс между
високата степен на стандартизация, която се изисква за постигане на възможно найголямо опростяване и автоматизиране на операциите, и желанието на ВО за много
гъвкава ДСП, която да предоставя най-голям набор от функции за персонализиране
на тръжните процедури.
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9

Внедряване на ДСП според данни от TED

Представените по-долу данни от TED показват прилагането на ДСП съгласно
Директивата за обществените поръчки и Директивата за комуналните услуги.
Данните включват всички обявления за обществени поръчки, предвидени в двете
директиви до април 2020 г. Важно е да се отбележи, че всички данни са взети под
внимание, ако купувачът е посочил в обявлението, че то се отнася за ДСП.

9.1

ДСП в сравнение с всички процедури и рамкови споразумения

В таблицата е показано сравнение между всички процедури и рамковите
споразумения (РС) и ДСП.
Вид/година

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Всички

60

66 981

158 529

188 066

215 003

218 715

РС

5

17 083

34 623

40 736

45 203

45 051

ДСП

0

145

234

442

551

893

Като се сравни броят на ДСП с този на РС, става ясно, че ДСП не играе толкова
важна роля, колкото РС, на които се падат около една четвърт от всички процедури.
Въпреки това, макар общият брой процедури да остава сходен между 2019 г. и
2020 г., броят на ДСП се е увеличил значително, а броят на РС леко е намалявал.

9.2

Съпоставка между Директивата за обществените поръчки и
Директивата за комуналните услуги

В таблицата е показан броят на процедурите съгласно двете директиви.
Директива/година

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2014/24/ЕС

61 489

144 243

170 263

194 110

198 010

2014/25/ЕС

5 492

14 286

17 803

20 893

20 705

В таблицата по-долу е показано използването на процедури за ДСП за двете
директиви.
Директива/година

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2014/24/ЕС

145

233

413

508

813

2014/25/ЕС

0

1

29

43

80

Директивата за комуналните услуги започна да се прилага ефективно една година
по-късно от Директивата за обществените поръчки. По отношение на тази директива
делът на ДСП е същият като дела съгласно Директивата за комуналните услуги.
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9.3

Как държавите членки използват ДСП?

В таблицата е посочен броят на употребите на ДСП по държави членки за година.
Държава

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Всички

Австрия

1

0

1

3

9

14

Белгия

0

0

0

2

7

9

България

0

0

0

0

0

0

Кипър

0

0

0

0

1

1

Чехия

75

97

65

85

103

425

Германия

0

1

6

7

3

17

Дания

26

23

43

32

49

173

Естония

0

0

0

2

20

22

Испания

0

0

1

18

33

52

Финландия

0

8

29

37

72

146

Франция

1

4

11

21

23

60

Гърция

0

0

3

6

8

17

Хърватия

0

2

2

1

5

10

Унгария

0

0

3

9

20

32

Ирландия

5

2

5

6

19

37

Италия

25

9

17

18

17

86

Литва

0

1

31

35

60

127

Люксембург

0

0

0

1

0

1

Латвия

0

0

0

0

2

2

Малта

0

0

2

3

7

12

Нидерландия

8

56

110

96

173

443

Норвегия

0

18

48

78

125

269

Полша

0

0

0

1

0

1

Португалия

0

2

0

7

5

14

Румъния

0

0

0

0

0

0

Швеция

0

4

47

44

81

176

Словения

0

0

0

8

10

18

Словакия

4

7

18

31

41

101

Всички

145

234

442

551

893

2 265
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Фигура 8: Установяване на ДСП по държави и години

Държавата членка, въвела системата първа, е Чешката република, следвана от
Нидерландия, Финландия и Норвегия. Данните обаче показват много ясно, че много
държави все още не използват редовно ДСП. Всички държави са установили общо
1 643 ДСП. На фигурата е отразена таблицата по-горе.

9.4

Как се използват обособените позиции в ДСП?

В следващата таблица са показани броят на обособените позиции и броят
процедури, при които се срещат.
Брой на обособените позиции

Брой процедури, при които се срещат

1

1 923

2

77

3

72

4

31

5

29

6—10

72

11—20

37

21—50

19

51—100

3

Над 100

2

По-голямата част от процедурите за ДСП са със само една обособена позиция. Има
две процедури с повече от 100 обособени позиции (140 обособени позиции и
459 обособени позиции). Процедурата с 459 обособени позиции се отнася до
фармацевтични продукти (https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1525252020:TEXT:BG:HTML&tabId=0).
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9.5

Какви видове поръчки са използвани в ДСП?

В следващата таблица са показани броят на обособените позиции по видове и броят
процедури, при които се срещат. В нея не се прави разграничение между
Директивата за обществените поръчки и Директивата за комуналните услуги.
Вид

Брой процедури, при които се срещат

Процент

Услуги

1 014

45 %

Доставки

1 141

50 %

Строителство

110

5%

Строител
ство
5%

Услуга
45%
Доставка
50%

Фигура 9: Установени ДСП по вид

50 % от ДСП са за услуги. Едва около 5 % от процедурите са за строителство.

9.6

Какъв е срокът на действие на ДСП?

Срокът на действие е представен в години, като е посочен максималният период.
Години

Брой процедури, при които се срещат

1

132

1—2

184

2—3

175

3—4

858

4—5

168

5—10

487

10—20

61
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20—50

9

50—100 години

136

Неопределен

223

Повечето срокове на действие на ДСП по данни от TED показват максимален брой
години — 4, което е и максималният брой години за РС. Вторият най-често срещан
срок на действие е до 10 години. Посочени са и някои срокове на действие, които
достигат до 100 години. Неопределен срок на действие означава, че този запис,
посочен в обявлението, не може да бъде обработен в месеци.

9.7

Какви кодове по Общия терминологичен речник, свързан с
обществените поръчки (CPV), са използвани?

Следващата таблица обхваща 20-те най-често срещани кода по CPV. За да се
придобие по-добра представа, кодовете по CPV са представени в групи по основните
им раздели.
Основен раздел
Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с
изключение на мебели и софтуерни пакети
ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, интернет и
поддръжка
Образователни и учебно-тренировъчни услуги

Брой процедури,
при които се срещат
338
211
184

Транспортно оборудване и помощни продукти за транспортиране

162

Строителни и монтажни работи

137

Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на
персонал, печат и охрана
Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка,
електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и
продукти за почистване
Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

126

Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за
лични грижи
Радио-, телевизионно, съобщително, далекосъобщително и сродни
видове оборудване
Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)

98

Оборудване за безопасност, противопожарно, полицейско и
отбранително оборудване
Нефтопродукти, горива, електричество и други енергоизточници

51

Услуги, свързани със селското и горското стопанство,
овощарството, аквакултурите и пчеларството
Строителни конструкции и материали; помощни строителни
материали (без електрически апарати)

43

Услуги на здравеопазването и социалните дейности

31

Софтуерни пакети и информационни системи

21

Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени
изделия)
Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари

21

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

20

125

125

71
56

50

33

21
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Офис консумативите и ИТ оборудването са основните категории, следвани от
образователните и учебно-тренировъчни услуги.
Беше отправен въпросът дали кодовете по CPV могат да се използват за
категоризиране на обособените позиции. При анализа на данните се оказва, че на
практика това не се прави. Дори когато дадена процедура е разделена на няколко
обособени позиции, кодът по CPV винаги е един и същ. Това може да се промени с
електронните формуляри, тъй като в тях се набляга повече на използването на
обособени позиции, но то също така е по-гъвкаво.
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9.8

Колко успешни са ДСП?

При общ брой от 8 986 обособени позиции, посочени в обявленията за обществени
поръчки, са публикувани само 9 291 обявления за възлагане на поръчки. За
съжаление наборът от данни не разкрива дали данните са били обобщени или не.
Ето защо е добре да се проучи броят на офертите, представени по такива
процедури.
Брой оферти

Брой процедури, при които се срещат

1

2 153

2

1 342

3

963

4

629

5

433

...

...

106

1

109

1

159

1

217

1

999

1

За по-голямата част от конкретните обществени поръчки е получена само една
оферта. Въпреки това публичните купувачи са посочили, че в няколко случая са
получени повече от 100 оферти. Може би големият брой оферти е резултат от
обобщаването на информацията в обявленията за възлагане на поръчки.
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10

Въпросник и резултати относно ДСП

Целта на въпросника относно ДСП беше запознаването със становищата на
заинтересованите страни и споделянето на техния опит с обществеността.
Въпросникът беше попълнен от 37 респонденти от 19 държави (Австрия, Белгия,
Кипър, Чешката република, Дания, Естония, Германия, Гърция, Унгария, Исландия,
Ирландия, Италия, Малта, Нидерландия, Норвегия, Португалия, Словакия, Словения
и Швеция). Респондентите са от министерства, ЦОП, доставчици на услуги за
електронни обществени поръчки, както и от възлагащи органи и възложители. Въз
основа на техните отговори беше придобита обща представа за практиката на
използване на ДСП в държавите членки.
Респондентите срещат най-често ДСП над прага на ЕС, въпреки че те се използват
все по-широко и под прага на ЕС. В повечето държави членки правилата са еднакви
за поръчки както под, така и над прага за ЕС, като законодателите въвеждат помалко административни задължения за поръчки, които са под прага за ЕС. ДСП
обичайно се използва от ВО, като по-голям потенциал за растеж съществува в
сектора на комуналните услуги и при ЦОП.
Повечето респонденти в проучването разполагат с насоки относно ДСП, с които на
участниците на пазара се помага да прилагат ДСП. Освен това вече е придобит опит
с прилагането на средства за правна защита от съдилищата в Дания, Финландия,
Германия, Ирландия, Италия, Малта, Нидерландия и Словакия. Що се отнася до
гъвкавото използване на ДСП, два пъти повече респонденти считат, че една
конкретна обществена поръчка може да включва множество обособени позиции.
Срокът на действие на ДСП обикновено е под 5 години, което може да се дължи на
трудността да се оцени стойността на обществените поръчки за по-дълги периоди.
ДСП се поддържа от един централизиран доставчик на услуги или от няколко
допълнителни доставчици на пазарни услуги на територията на дадена държава
членка. Това е важно, тъй като относително новият модел трябва да бъде подкрепен
не само чрез един държавен оператор, но също и чрез възможно най-много
участници на пазара.
Що се отнася до намаляването на административната тежест, повечето затруднения
възникват в случаите, когато се изисква и оценява ЕЕДОП. В преобладаващата част
от случаите ЕЕДОП се оценява изцяло или отчасти ръчно. Резултатите от
проучването показват смесени отзиви за това дали ЕЕДОП се изисква само на етапа
на квалифициране, или освен на този етап, също и за конкретната обществена
поръчка. Необходимостта от ЕЕДОП във всяка конкретна обществена поръчка, макар
да осигурява усещане за сигурност, увеличава административната тежест. Този
въпрос във връзка с тълкуването поражда по-малко проблеми, когато разглеждането
на сертификатите — на които се основава декларацията в ЕЕДОП — вече се прави с
помощта на автоматични методи.
Мнението на половината респонденти (с изключение на отговорите „не знам“) е, че
ДСП не може да бъде допълвана с нови обособени позиции, нови категории продукти
или нови продукти.
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Фигура 10: Допълване на ДСП — по данни от въпросника

В проучването някои държави членки посочиха, че в рамките на ДСП се използва
договаряне, макар това да не е разрешено съгласно Директивата за обществените
поръчки (вж. конкретния въпрос 11.15 Разрешено ли е договаряне в рамките на
ДСП?)
Една трета от респондентите използват електронен каталог. Използването на
електронен каталог става все по-разпространено, но до момента няма еднозначен
отговор на такива свързани с тълкуването въпроси, като това дали възлагащият
орган следва да изисква образец за електронен каталог. Има държави членки, в
които такъв образец се изисква още на етапа на квалифициране, както и такива, в
които той се изисква едва след етапа на квалифициране.
Основните предимства на ДСП според респондентите са следните:
 по-отворен пазар в рамките на ДСП без определен максимален брой на
доставчиците;
 времевият период от етапа на квалифициране до спечелването на поръчка е
кратък;
 не е необходимо доставчикът да гарантира стоките и услугите, когато
кандидатства за квалифициране, той трябва само да е в състояние да представи
оферта.
Недостатъците на ДСП бяха очертани от следните констатации:
 респондентите нямат опит, тъй като това е доста нов инструмент за възлагане на
обществени поръчки;
 ако критериите за подбор не са точно определени или са твърде строги, това не
мотивира оферентите да кандидатстват чрез ДСП, ако шансовете да бъдат
одобрени са малки;
 системата изисква сериозна поддръжка от страна на доставчика на услуги, ако
ползвателите нямат опит.
Въпреки ползите от ДСП, респондентите посочиха, че по време на пандемията от
COVID-19 са били предпочитани процедурите за рамкови споразумения. Това може
да се дължи на факта, че е по-лесно да се правят поръчки директно въз основа на
съществуващите рамкови споразумения, вместо да се подновяват състезателни
процедури в рамките на ДСП. Като цялостно заключение, въз основа на въпросника
може да се твърди, че респондентите се интересуват от темата и с нетърпение
очакват насоки относно несигурните моменти в правните тълкувания
.
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11

Въпроси и отговори

Тъй като ДСП е инструмент, който все още не е широко възприет, в хода на работата
по насоките възникнаха някои въпроси. Ние работихме по тези въпроси и се
постарахме да предложим отговори. В някои случаи, в които не бяхме сигурни, ние
получихме подкрепа от юридическия екип на генерална дирекция „Вътрешен пазар,
промишленост, предприемачество и МСП“. Има обаче въпроси, на които може да се
отговори едва когато е налице повече съдебна практика във връзка с ДСП.

11.1

Как следва да се изчислява прогнозната стойност?

В Директивата за обществените поръчки се посочва, че в случай на ДСП прогнозната
стойност следва да бъде максималната прогнозна стойност без ДДС на всички
договори за обществена поръчка, предвидени за целия срок на действие на ДСП15.
Тъй като срокът на действие на ДСП може да бъде много продължителен, ВО, който
установява ДСП, може само приблизително да прогнозира количествата стоки,
услуги или строителство, които трябва да бъдат закупени.
ВО с постоянно търсене могат да определят прогнозната стойност, като изчислят
прогнозната стойност за една година и след това я екстраполират за целия
предвиден срок на действие на ДСП. Прогнозната стойност следва винаги да бъде
специфична оценка.
Когато ДСП се установява от ЦОП, обикновено към ДСП могат да се присъединяват
допълнителни ВО по всяко време през срока ѝ на действие, ако са упоменати в
поканата за участие в състезателна процедура. ЦОП трябва да вземе това предвид,
когато изчислява прогнозната стойност.

11.2

Как следва да се изчислява прогнозната стойност, ако ДСП е
разделена на обособени позиции?

Ако ДСП е разделена на обособени позиции, прогнозната стойност следва да се
изчислява на равнището на отделната обособена позиция, както и за ДСП като цяло.
По причините, посочени в отговора на предходния въпрос, прогнозната стойност
следва да представлява максималното количество, което се очаква да бъде
възложено през целия срок на действие на ДСП.

11.3

Кога ВО трябва да разпредели бюджета за поръчките, които ще
възложи в рамките на ДСП?

Възлагащият орган трябва да определи своя бюджет предварително, преди да
публикува процедура за възлагане на конкретна обществена поръчка.

11.4

Може ли ВО да се присъедини към съществуваща ДСП, когато
не е бил упоменат в обявлението от самото начало?

Не, ВО не могат да се присъединяват към ДСП. Ако обаче ДСП се управлява от ЦОП,
ВО могат да се присъединяват, ако това е упоменато в поканата за участие в
състезателна процедура, по която се установява тази ДСП 16.

15

Член 5, параграф 5 от Директивата за обществените поръчки и член 16, параграф 5 от
Директивата за комуналните услуги.

16

Член 37, параграф 1 от Директивата за обществените поръчки и член 55, параграф 1 от
Директивата за комуналните услуги.
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11.5

Може ли ВО да се отпише от ДСП?

Обхватът на разрешените изменения и съответните уведомления по отношение на
използването на ДСП е ограничен. Предвидени са правила и съответни уведомления
за удължаване на срока на действие на съответната ДСП или за прекратяване на
действието ѝ. Ако са необходими други промени, включително по отношение на
първоначално определените купувачи (смяна или добавяне на купувачи), тогава
трябва да се установи нова ДСП.

11.6

Приложими ли са правилата относно сроковете за ограничената
процедура също и за ДСП?

Дори ако ДСП трябва да следва правилата за ограничената процедура, намалените
срокове по член 28, параграф 6 не се прилагат за ДСП.
Конкретните срокове, приложими за ДСП, са предвидени в Директивата за
обществените поръчки. Първото изречение на член 34, параграф 2 гласи:
„Независимо от член 28 се прилагат следните срокове…“. Това допълнително се
потвърждава от следващите разпоредби на член 34, параграф 2, буква б) (срок,
приложим за получаване на офертите), в които изрично се посочва член 28. Текстът
гласи, че когато е целесъобразно, се прилага член 28, параграф 4, но не се прилага
член 28, параграфи 3 и 5.
В член 34, параграф 2, буква а) (срок за получаване на заявленията за участие) не
се упоменава нито една разпоредба на член 28. Там се посочва, че минималният
срок за получаване на заявленията за участие е 30 дни от датата на изпращане на
обявлението за обществената поръчка или — когато се използва обявление за
предварителна информация като покана за участие в състезателна процедура — от
датата на изпращане на поканата за потвърждаване на интерес. След като бъде
изпратена поканата зa представяне нa оферти за първата конкретна поръчка в
рамките на ДСП, не се предвиждат последващи срокове за получаване на заявления
за участие.

11.7

По време на етапа на установяване на системата може ли ВО да
отложи временно разглеждането на нови заявления след
изтичането на крайния срок?

В член 34, параграф 5 и в съображение 64 от Директивата за обществените поръчки
и в член 52 и съображение 74 от Директивата за комуналните услуги е описано
разглеждането на заявления за участие в ДСП17.
В съответствие с членовете и по-специално със съображенията, „[р]азглеждането на
заявленията за участие следва по принцип да се извършва в максимален срок от
10 работни дни, при условие че оценката на критериите за подбор се прави въз
основа на опростените изисквания за документация, предвидени в настоящата
директива. Въпреки това, при първоначалното установяване на [ДСП] е възможно в
отговор на първото публикуване на обявлението за поръчката или на поканата за
потвърждаване на интерес възлагащите органи да получат толкова голям брой
заявления за участие, че да им е необходимо повече време за тяхното разглеждане.
Това следва да е допустимо, при условие че не се възлага конкретна обществена
поръчка, преди да бъдат разгледани всички заявления. Възлагащите органи следва
да могат сами да решават как ще разглеждат заявленията за участие, например като
предпочетат да разглеждат заявления само веднъж седмично, при условие че се
спазват сроковете за разглеждане на всяко заявление за допускане до участие.“
Това означава, че ВО разглежда получените заявления за участие в рамките на
срока (най-малко 30 дни). По време на това разглеждане не може да бъде

17

Съображение 64 от Директивата за обществените поръчки и съображение 74 от
Директивата за комуналните услуги.
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публикувана конкретна обществена поръчка. Освен това ВО трябва да посочат в
документацията за обществената поръчка продължителността на удължения срок за
оценяване, който имат намерение да приложат. След установяването на ДСП ВО
може отново да започне да разглежда нови заявления.

11.8

Възможно ли е когато се установява ДСП, да се разглеждат
заявления за участие, без да бъде изчакан срокът?

Отговорът е, че що се отнася до първоначално подадените документи с цел
установяване на ДСП, нищо в директивите не възпрепятства ВО да извърши
прегледа, веднага щом получи заявления за участие, стига да са спазени другите
условия, определени в директивите.
На фигура 3, където е описан процесът на квалифициране по време на
установяването на ДСП, е обяснено, че всички заявления за участие могат да бъдат
разгледани дори преди първоначалния срок за получаване на заявления.

11.9

Какви са разликите между ДСП и рамково споразумение?

При сравняване на процедурата на рамково споразумение и ДСП става ясно, че и
двата метода могат да осигурят гъвкавост в зависимост от нуждите на ВО. Рамковото
споразумение е по-строго, тъй като ВО разполага със свободата да определи на
доставчиците задължения да подадат оферта, докато в случая на ДСП доставчикът
може свободно да избира кога да подаде оферта.
При рамковото споразумение броят на ИО е ограничен, докато при ДСП ИО могат да
се присъединяват постоянно, така че ВО не може да ограничи новите ИО до
определен брой. Това означава, че може да има нови ИО, на които да бъдат
възлагани поръчки, както и наличието на добри възможности за засилена
конкуренция. ДСП също така създава възможности за икономическите оператори.
В случай на рамкови споразумения ВО могат да направят участието в тръжни
процедури задължително при малки състезателни процедури, но това не е така при
конкретните обществени поръчки, обхванати от ДСП.
При рамковите споразумения спечелилите ИО ще имат по-високи очаквания относно
сигурността на печалбите, за разлика от ДСП.
Използването на електронни търгове и електронни каталози е възможно и при двата
метода.
При рамковото споразумение техническите спецификации няма да се променят,
освен ако не са специално разгледани в рамковото споразумение, докато при ДСП те
могат да бъдат формулирани по време на конкретната обществена поръчка с оглед
на новите разработки.
Рамкови
споразумения
По избор

ДСП

Не

Да

Ограничен брой на икономическите оператори

Да

Не

Използване на електронен търг

Да

Да

Използване на електронни каталози

Да

Да

Адаптиране на техническите спецификации, за да
отразяват новите разработки
Подновяване на състезателни процедури за
обществени поръчки

Не

Да

Да

Да
(винаги)

Критериите за подбор могат да се различават

Не

Не

Фиксирана цена (не се използват малки състезателни
процедури)
Постоянно присъединяване на икономически
оператори

Не
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Могат да се определят обособени позиции

Да

Да

Могат да се определят категории продукти

Да

Да

11.10 Може ли ДСП да се комбинира с рамкови споразумения?
В Директивата за обществените поръчки не са предоставени насоки относно това
дали ДСП може да се комбинира с рамкови споразумения. Няма член, нито текст в
преамбюла, в който изрично да се позволява възлагане чрез ДСП на рамково
споразумение, вместо на поръчка, но и не са предвидени разпоредби, които да
забраняват това.
В Унгария и в Италия съществуват специални разпоредби, с които се позволява
комбинирането на ДСП и рамкови споразумения.
Пример: рамкови споразумения и ДСП в Италия
Във Финансовия закон от 2020 г. (Закон № 160 от 27 декември 2019 г.) съществува
специална разпоредба (член 1, точка 586), с която на възлагащите органи се разрешава
да възлагат рамкови споразумения по процедура, провеждана в рамките на ДСП.
Тази новаторска регулаторна разпоредба може да бъде особено полезна за италианските
ЦОП (държавното дружество CONSIP и регионалните ЦОП), за да се осигури своевременно
и непрекъснато предлагане на централизирани рамкови споразумения за ВО.
От гледна точка на доставчиците по-голямата експедитивност, свързана със
стандартизирането и цифровизацията на ДСП, следва да позволи на ЦОП по-често да
управлява централизирани рамкови споразумения (РС), което ще намали обемите по всяко
РС, така че процедурите да станат достъпни за по-голям брой и по-малки ИО. Този подход
би могъл да се въведе ефикасно в пазарни сегменти, в които съществуват голям брой ИО,
например в сектора на информационните и комуникационните технологии.

11.11 Може ли ДСП да се комбинира с електронен търг?
Съществуват правила, които поясняват, че електронни търгове могат да бъдат
провеждани при подновяване на състезателните процедури между страните по
рамково споразумение и при започване на състезателна процедура за поръчки,
които ще бъдат възлагани в рамките на ДСП18.

11.12 Може ли ДСП да се комбинира с партньорства за иновации?
ДСП не може да се комбинира с партньорства за иновации, тъй като не се допуска
никакъв вид договаряне, а то е съществена част от партньорствата за иновации.
Освен това целта на партньорствата за иновации е разработването на новаторски
продукт, услуга или строителство и последващото им закупуване, докато ДСП е
предназначена за продукти, услуги или строителство, които обичайно се предлагат
на пазара за „често осъществявани покупки“. С други думи, целта на двата метода е
противоположна.

11.13 Следва ли възлагащият орган да поиска допълнителни
документи като доказателство за (отсъствието) наличието на
основания за изключване и за изпълнението на критериите за
подбор, преди оферентът да бъде квалифициран?
Не. При подаването на заявленията за участие ВО трябва да приемат ЕЕДОП —
състоящ се от актуализирана лична декларация — като предварително
доказателство вместо издадени от публични органи или трети лица удостоверения,

18

Директива за обществените поръчки, член 35, параграф 2.
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потвърждаващи, че съответният икономически оператор отговаря на условията по
член 59, параграф 1, букви а)—в) от Директивата за обществените поръчки.
Преди да възложи поръчките, ВО изисква от оферента да представи актуални
документи в съответствие с правилата относно доказателствата19.
Въпреки това ВО може също така във всеки момент от процедурата да поиска от
оферентите да представят всички или част от придружаващите документи, когато
това е необходимо за осигуряване на правилното провеждане на процедурата 20.
Правилата, предвиждащи, че при квалифицирането трябва да бъде подадена само
лична декларация (ЕЕДОП), а не всички доказателства, могат да се тълкуват и във
връзка със съображение 64 от Директивата за обществените поръчки, което гласи,
че „[р]азглеждането на заявленията за участие следва по принцип да се извършва в
максимален срок от 10 работни дни, при условие че оценката на критериите за
подбор се прави въз основа на опростените изисквания за документация,
предвидени в настоящата директива“21.

11.14 До каква степен могат да бъдат изменяни критериите за
възлагане, посочени в обявлението за обществена поръчка, при
възлагането на поръчки в рамките на ДСП?
В Директивата за обществените поръчки се посочва, че поръчката следва да бъде
възложена на оферента, подал най-добрата оферта въз основа на критериите за
възлагане, посочени в обявлението за обществената поръчка за ДСП. Когато е
целесъобразно, тези критерии могат да бъдат формулирани по-точно в поканата за
представяне на оферти22.
В съответствие с Директивата за обществените поръчки ВО трябва да посочи в
документацията за обществената поръчка относителната тежест, която придава на
всеки от критериите, избрани за определяне на икономически най-изгодната оферта,
освен когато тя се определя само въз основа на цената 23.
В директивата също така се разрешава тези тежести да се изразят, като се предвиди
диапазон с подходяща максимална разлика, а когато претеглянето не е възможно по
обективни причини, критериите да бъдат степенувани по значение в низходящ ред.
От гореизложеното може да се заключи, че ако в обявлението за обществена
поръчка критериите са посочени като диапазон с максимална разлика или ако са
степенувани по значение, тези критерии могат да бъдат формулирани по-точно във
всяка конкретна процедура в рамките на ДСП.
Критериите за възлагане при процедурите в рамките на ДСП могат също така да
бъдат допълнително прецизирани, ако общото разделение и описание на критериите
за възлагане, публикувани в обявлението за обществена поръчка, с което се
установява ДСП, не са променени.
Променянето изцяло на критериите за възлагане, определени в обявлението за
обществена поръчка, не се приема при възлагане на поръчки в рамките на ДСП.

19

Член 59, параграф 4 от Директивата за обществените поръчки.

20

Член 59, параграф 4 и съображение 65 от Директивата за обществените поръчки.

21

Въпреки това, при първоначалното установяване на ДСП е възможно да има толкова голям
брой заявления за участие, че на възлагащите органи да е необходимо повече време за
тяхното разглеждане. Вж. Директивата за обществените поръчки, съображение 64.

22

Член 34, параграф 6 от Директивата за обществените поръчки.

23

Член 67, параграф 5 от Директивата за обществените поръчки.
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11.15 Разрешено ли е договаряне в рамките на ДСП?
В съответствие с Директивата за обществените поръчки ВО трябва да следват
правилата на ограничената процедура, когато използват ДСП 24. Тъй като при
ограничената процедура не е разрешено договаряне, то не е разрешено и при ДСП.

11.16 Може ли критериите за подбор, посочени в обявлението за
обществена поръчка, да бъдат променяни по време на срока на
действие на ДСП?
Тъй като при ограничената процедура критериите за подбор не могат да бъдат
променяни, това е приложимо и за ДСП след установяването ѝ.

11.17 Как могат да се прилагат критериите за подбор в рамките на
ДСП?
През срока на действие на ДСП тя е открита за участие на всички ИО, които
отговарят на критериите за подбор. ДСП може да бъде разделена на категории или
дори на подкатегории продукти, строителство или услуги. Те трябва да бъдат
обективно определени въз основа на необходими критерии за подбор, на които ИО
трябва да отговарят, за да изпълнят целите. Във формулярите критериите за подбор
могат да бъдат определени за всяка обособена позиция.

Пример: ДСП за информационни и комуникационни технологии, установена от
CONSIP в Италия
ДСП за ИКТ е структурирана в няколко „квалификационни“ категории, като например
сървъри, мрежово оборудване, оборудване за печат и копиране, софтуер и услуги по
поддръжка. За всяка категория обикновено се изискват следните критерии за подбор:
определени постъпления, свързани с категорията, и сертификати по ISO. Всяка
квалификационна категория може да бъде допълнително разделена на „видове продукти“.
ИО могат да подават заявление за участие за една или повече категории, в зависимост от
сферата си на стопанска дейност и търговската си стратегия. CONSIP оценява всяко
заявление за участие и квалифицира ИО за всяка квалификационна категория, ако
отговарят на критериите.
Когато ВО публикува конкретна обществена поръчка, системата автоматично ще отправи
покани до всички ИО, които са квалифицирани да представят оферта за
квалификационната категория, свързана с видовете продукти, заявени от ВО. Ако за
конкретната обществена поръчка се изискват видове продукти, които се отнасят към
повече от една категория, например сървъри и поддръжка, системата ще отправи покани
до всички ИО, квалифицирани за всички съответни квалификационни категории.

11.18 Трябва ли ИО, които вече са допуснати в ДСП, да бъдат
уведомявани за нови допуснати ИО в системите?
Не, в директивата не е предвидено такова задължение. ДСП е открита система и
това е известно на всички участници. Въпреки това в Словения е приета разпоредба
за предоставяне на тази информация. В други държави, като Естония и Унгария, това
се прави с цел осигуряване на прозрачност.

11.19 Трябва ли списъкът на ИО, квалифицирани в ДСП, да бъде
публично достъпен?
Не съществуват правила на равнището на ЕС, уреждащи публикуване на списъка
на ИО. Въпреки това в някои държави членки, като Словения, съществуват

24

Член 34, параграф 2 от Директивата за обществените поръчки.
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национални разпоредби, които налагат публикуването на всяко решение, в това
число публикуването на квалифицираните ИО. В Естония например е задължително
да се публикува списъкът на кандидатите след отварянето на заявленията за
участие, а също и на оферентите след отварянето на офертите.

11.20 Трябва ли всички оференти да бъдат уведомени за решението
за възлагане на поръчката по конкретна обществена поръчка?
Да, всички оференти трябва да бъдат уведомени за решението за възлагане на
поръчка. Това произтича от член 55, параграф 1 от Директивата за обществените
поръчки и член 2а, параграф 2 от Директива 89/665/ЕИО (изменена с
Директива 2007/66/ЕС и Директива 2014/23/ЕС).
Освен това съобщението трябва да бъде придружено от обобщение на съответните
причини, както е установено в член 55, параграф 2 от Директивата за обществените
поръчки и както е посочено в член 2а, параграф 2 от Директива 89/665/ЕИО
(изменена с Директива 2007/66/ЕС и Директива 2014/23/ЕС).
И на последно място, от член 50, параграф 3 от Директивата за обществените
поръчки следва, че обявление за възлагане на поръчка трябва да бъде изпратено от
ВО в срок от 30 дни от възлагането на всяка поръчка, която е въз основа на ДСП. ВО
обаче могат да групират тези обявления на тримесечна основа (в този случай те
трябва да бъдат изпратени в срок от 30 дни след края на всяко тримесечие).

11.21 Какви са правилата относно периодите на изчакване при ДСП?
Директива 89/665/ЕИО (изменена с Директива 2007/66/ЕС и Директива 2014/23/ЕС)
се прилага за всички поръчки, обхванати от Директивата за обществените поръчки,
включително ДСП: вж. член 1, параграф 1, трета алинея.
Що се отнася до периода на изчакване, следва да се отбележи, че съгласно член 2б
от Директива 89/665/ЕИО (изменена с Директива 2007/66/ЕС и
Директива 2014/23/ЕС) държавите членки могат да предоставят дерогация от
периодите на изчакване, предвидени в член 2а, параграф 2 от
Директива 89/665/ЕИО (изменена с Директива 2007/66/ЕС и Директива 2014/23/ЕС),
за конкретни поръчки, основани на ДСП, както е предвидено в член 34 от
Директивата за обществените поръчки. Ако се направи позоваване на тази
дерогация, в националното законодателство трябва да бъдат осигурени някои
средства за правна защита. Дори когато има позоваване на тази дерогация,
задължението на ВО да уведомят всеки оферент и кандидат, засегнат от решението
за възлагане, продължава да се прилага.
Това означава, че от държавата членка зависи да определи в националното си
законодателство дали да бъде спазван периодът на изчакване след всяко възлагане
на поръчка в рамките на ДСП. Ако този въпрос не е регламентиран, на практика ще
се прилага период на изчакване по подразбиране.

11.22 Може ли в рамките на ДСП да се начисляват такси?
От член 34, параграф 9 от Директивата за обществените поръчки и член 52,
параграф 9 от Директивата за комуналните услуги следва, че „[п]реди или по време
на срока на действие на динамичната система за покупки не може да се начисляват
такси на икономическите оператори, които са заинтересовани от динамичната
система за покупки или участват като страна в нея“.
По същия начин както при другите видове процедури, това не засяга възможността
ЦОП да начислява комисионна или такса, свързана с оборота по възложените
поръчки от ИО или от ВО, присъединяващи се към ДСП. Този бизнес модел се
използва в някои държави членки за финансиране на ЦОП.
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12

Препоръчителни и непрепоръчителни действия

В настоящия раздел се предлагат някои съвети за препоръчителни и
непрепоръчителни действия или въпроси, които да се обмислят, когато се използва
ДСП.

12.1

Препоръчителни действия

 ДСП все още е доста нов метод за възлагане на обществени поръчки.
Следователно би било полезно изграждането на компетентности на ВО и техните
служители, отговарящи за обществените поръчки, за установяване на ДСП, както
и на ИО за участието им в ДСП;
 използване на наличните електронни инструменти, поддържащи процеса на ДСП,
в достатъчна степен и по ефикасен начин;
 ВО следва да провеждат предварителна пазарна консултация и след това да
информират пазара относно ДСП, за да привлекат нови ИО, тъй като, както вече
беше споменато, това все още е доста нов метод за възлагане на обществени
поръчки;
 ДСП да бъде насочена към стандартни продукти, услуги и строителство;
 разглеждане на предимствата и недостатъците на ДСП и рамковите споразумения;
проверяване дали ДСП е правилният избор, когато се планира възлагане на
обществени поръчки;
 при подготовката на ДСП ВО следва да планират изпълнението ѝ, особено тъй
като може да има много доставчици, които желаят да бъдат квалифицирани. Ако
15 работни дни не изглеждат достатъчни за първия етап на квалифициране,
посочване на необходимия брой дни още в обявлението за обществена поръчка;
 обмисляне на възможността за разделяне на ДСП на обособени позиции и
категории, за да се улесни участието на МСП;
 вземане на мерки да се оцени стойността за целия срок на действие на ДСП. Тъй
като една ДСП може да функционира в продължение на много години, е разумно
да се приеме, че в повечето случаи ДСП ще попада в обхвата на правилата на ЕС
и следователно трябва да бъде публикувана в TED;
 предоставянето на информация относно квалифицираните ИО в дадена ДСП е
добра практика и вече се прилага в няколко държави членки;
 с появата на възможности за автоматично обработване на конкретни обществени
поръчки и публикуването на уведомления прозрачността може да бъде повишена
чрез редовно публикуване на обявления за възлагане на поръчки, вместо
публикуване на тримесечие;
 критериите за подбор следва да бъдат пропорционални, така че да мотивират МСП
да участват в ДСП.

12.2 Непрепоръчителни действия
 Договарянето между ВО и ИО не е разрешено в рамките на ДСП;
 ВО не могат да предоставят достъп до своите ДСП на други ВО след
публикуването на обявлението. Единствено ЦОП могат да добавят други ВО на покъсен етап, и то само когато това е било посочено в обявлението;
 конкретни обществени поръчки могат да бъдат обявявани единствено след
установяването на ДСП;
 електронните каталози в ДСП не могат да бъдат използвани като пазар.
Електронните каталози са част от тръжна процедура за конкретна обществена
поръчка и са видими за ВО като части от поръчките;
 критериите за възлагане и критериите за подбор не могат да бъдат изменяни при
използването на ДСП;
 по принцип не се препоръчва ДСП да се комбинира с електронни търгове, тъй
като ДСП сама по себе си е ефикасен процес. Комбинирането ѝ с електронен търг
би направило процеса по-продължителен и по-малко ефикасен. Това означава, че
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разходите по процеса ще се увеличат значително и за двете страни. Освен това
ДСП е начин възлагането на обществени поръчки да се направи по-достъпно за
МСП; прилагането на електронни търгове вероятно ще го направи по-малко
привлекателно за тях.
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13

Заключителни бележки

Въз основа на досегашния опит от използването на ДСП следващите заключителни
бележки имат за цел да се насърчи допълнително използването на ДСП в бъдеще.

13.1

ДСП е ефикасен инструмент и са установени множество
предимства

Опитът до този момент показва, че ДСП е ефикасен процес за възлагане на
обществени поръчки за стоки, услуги и строителство, при който изискванията могат
лесно да се определят и електронните съобщения са достатъчни.
С помощта на ДСП е по-лесно да се набавят актуализации на продукти, което е потрудно да се направи при използване на рамкови споразумения.
Тъй като ДСП не е затворен пазар за нови доставчици, тя предоставя постоянни
възможности за участие и възлагане на поръчки на повече доставчици.
Често могат да се публикуват конкретни обществени поръчки, като те могат да бъдат
разделяни на по-малки обособени позиции, така че представянето на оферти и
изпълнението им да станат по-привлекателни и осъществими също и за МСП. Макар
че МСП могат да бъдат квалифицирани за допускане в ДСП, това не ги задължава да
участват в конкретна обществена поръчка през срока на действие на ДСП.
Решението дали да участват зависи от МСП. Това може да бъде недостатък за ВО,
така че те трябва да преценят коя процедура — ДСП или рамково споразумение —
би била най-добрият вариант, когато планират обществена поръчка.
Сроковете за публикуване на конкретни обществени поръчки са много кратки в
сравнение с другите процедури за възлагане на обществени поръчки.
ДСП, когато се поддържа чрез лесна за ползване платформа, може да бъде ефикасно
средство за улесняване на възприемането на цифрови процеси за възлагане на
обществени поръчки от страна на ВО и ИО.

13.2

Важни допълнителни напътствия

Досегашният опит на държавите членки показва не само ползите от използването на
ДСП, но и това, че възникват въпроси относно новия начин на работа.
Допълнителната информация и популяризирането на ДСП са важни. Това е така за
ВО, които ще установяват и управляват ДСП, но също и за ИО, които трябва да бъдат
напътствани как да използват новия инструмент. Необходими са по-конкретни
насоки на национално равнище, за да се достигне до заинтересованите страни.

13.3

Допълнителни разработки за постигане на изцяло електронен
процес

За да се извлекат всички ползи от ДСП, процесът следва да бъде изцяло електронен.
Днес този въпрос се решава по различни начини. ДСП може да бъде осъществена
чрез пазарни решения и решения, разработени от администрациите. В рамките на
тези решения процесът е възможно да се осъществява до една или друга степен
изцяло електронно, но решенията не са оперативно съвместими. Опитът показва
например, че ако даден ЦОП установява ДСП, конкретните обществени поръчки,
публикувани от ВО, често се управляват в различни системи за конкретни
обществени поръчки. Ето защо, за да станат ДСП по-ефикасни, би било необходимо
да се премине към хармонизирани и структурирани данни и да се използва обща
мрежа за обмен на данни. Прилагането на принципа на еднократност (т.е. повторно
използване на данните от етапа на квалифициране) може да бъде важен двигател за
участието на МСП в ДСП, тъй като би намалил тежестта за тях да се квалифицират
многократно. По-нататъшното разработване на структурирани данни по стандарти и
ползването на обща инфраструктура биха улеснили използването на ДСП.
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13.4

Използването на електронни каталози е ефикасно

Електронните каталози също са полезен инструмент за ефикасен процес на ДСП.
Сега те функционират и вече могат да бъдат препоръчвани. Предложеният в
раздел 7 пример относно електронните каталози показва, че — по отношение на
конкретни стоки, услуги или строителство — може би вече са налице стандарти,
които може да се използват.

13.5

Популяризиране на ДСП от държавите членки

Настоящите насоки показват, че ДСП може да стане по-важна в бъдеще. Системата
се прилагаше по време на кризата, свързана с COVID-19. Тя има потенциал да се
използва повече, ако е установена ДСП, като в този случай може много бързо да се
изпълни конкретна обществена поръчка. Поради това държавите членки следва да
помогнат на своите ВО да се възползват в по-голяма степен от този инструмент и да
насърчават използването му за възлагане на обществени поръчки за продукти,
услуги и строителство в извънредни ситуации.

13.6

Заключителни думи

Още сега ползвателите откриват ползи, така че не се колебайте да започнете да
прилагате ДСП. Няколко държави членки вече започнаха да използват ДСП и имат
положителен опит от прилагането на този инструмент за възлагане на обществени
поръчки. В приложението са представени няколко примера за ДСП в действие.
Повишаването на осведомеността и натрупването на знания са от решаващо
значение за разпространението на ДСП в по-широк мащаб. Дори и това да е доста
нов инструмент за възлагане на обществени поръчки, ползите от него вече са
видими.
Подгрупата EXEP, която работи по настоящите насоки, се надява, че документът ще
Ви бъде от полза.
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14

Приложение — Примери на използване в
държавите членки

14.1

Пример, свързан с държава: Естония

14.1.1

Общи сведения

Разпоредбите относно ДСП бяха приети в Закона за обществените поръчки, както е
посочено в директивата.
От май 2019 г. в Централния регистър на обществените поръчки в Естония
(https://riigihanked.riik.ee) е предоставено обхващащо целия процес техническо
решение за прилагане на динамични системи за покупки. В нашата система ние
стриктно се придържаме към принципа на еднократност. Предлагаме приложенията
eNotification — интегрирано решение за ЕЕДОП, разширена версия 2.0, eSubmission
за проверка на основанията за изключване и критериите за подбор въз основа на
автоматизирани търсения на информация в национални информационни системи,
документи за решения въз основа на проверки, извършени от ВО, автоматизирани
услуги eEvaluation и eAward. Следваме структурирания подход и се стремим да
насърчаваме ВО и ИО да работят предимно с данни, вместо с документи, изготвени
на техния компютър и качени в системата.
Към ноември 2020 г. в Естония са установени 19 ДСП. Системите са установени в
няколко области, като например резервни части, софтуерни разработки, геодезични
проучвания, автомобили и слънчеви панели. Броят на заинтересованите подаващи
заявления лица по процедури за ДСП понастоящем варира между 10 и 20, но с
течение на времето вероятно ще нарасне. Средният срок на действие на ДСП е
36 месеца.
14.1.2

Предимства и недостатъци

ВО считат инструмента за полезен при извършване на повтарящи се покупки в
рамките на определен период от време. Предоставеното от държавата техническо
решение помага на ВО да разберат процеса и ги насочва през всичките му стъпки.
Тъй като инструментът е сравнително нов, ще отнеме време предимствата да бъдат
осмислени и ДСП да се превърне в по-чест избор в сравнение с рамковите
споразумения. До този момент интерес са проявили само новаторски ВО.
Разбирането на всички технически и правни аспекти на ДСП отнема време. Вече е на
разположение ръководство за потребителя. Подготвя се обучение за потребителите
и се надяваме, че осведомеността за ДСП и броят на установените системи ще
нараснат в бъдеще.
14.1.3

Извлечени поуки и практически въпроси, произтичащи от изпълнението

На първо място, важно е да се разбира самият процес. Необходимо е тясно
сътрудничество между юристи и технически лица.
На второ място, разработването на удобно за потребителя техническо решение е
предизвикателство. Тъй като ДСП трябва да работи като изцяло електронен процес,
ние автоматизирахме всички етапи и следвахме принципа на еднократност,
доколкото е възможно.
На трето място, насоките, обучението на потребителите и консултантските услуги се
оценяват високо.

14.2

Пример, свързан с държава: Унгария

В Унгария електронното възлагане на обществени поръчки е задължително от
1 април 2018 г. насам. От 2018 г. на унгарския пазар за обществени поръчки
постепенно се появиха динамични системи за покупки (ДСП). Типичните предмети на
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настоящите 14 унгарски ДСП са хранителни продукти, здравни продукти и продукти,
свързани с ИТ. По-голямата част от възлагащите органи, използващи ДСП, не са
централни органи за покупки. В момента разработването на електронната система за
възлагане на обществени поръчки е предмет на непрекъснати преговори със
заинтересованите страни с цел подобряване на системата и нормативната база.
14.2.1

Пример с Университета в Сегед — ДСП като двигател на иновациите

Кратко описание, включващо:
 Начална дата — декември 2018 г.
 Категория продукти — химикали, реагенти, консумативи. Прогнозна стойност:
6 милиона евро.
 Причина за избор на ДСП — ДСП заменя процедура на рамково споразумение (РС)
с 2 800 обособени позиции. Много от закупуваните продукти (химикали, реагенти,
консумативи) могат да се доставят от само един доставчик. Една от най-важните
причини за стартирането на ДСП е, че е трябвало да бъдат закупени редица
продукти, които не са съществували към момента на откриване на процедурата,
поради което възможността за по-късно разширяване, свързано със
спецификациите на предметите на обществените поръчки, е от съществено
значение в случай на новаторски дейности и изследвания.
 Брой участващи оференти — 70
 Брой участващи купувачи — 1 (включително катедри на Университета в Сегед)
 Основава ли се на предходно РС? - да
14.2.2

Предимства и недостатъци

От гледна точка на купувача и на доставчика
Предимства
 Подобряване на качеството на процеса на възлагане на обществени поръчки за
новаторска стока/услуга;
 намаляване на разходите по процеса на възлагане на обществени поръчки;
 подобряване на задоволяването на нуждите на крайния потребител;
 опростяване на процеса на възлагане на обществени поръчки, в който е включена
стоката/услугата;
 повишена прозрачност на процеса, в който е включена стоката/услугата;
 намаляване на свързания с доставчика риск в процеса на възлагане на
обществени поръчки;
 подобряване на компетентностите на участниците, ангажирани в процеса на
възлагане на обществени поръчки;
 подкрепа за малките и средните предприятия;
 насърчаване на иновациите.
Недостатъци






Конфликт на интереси на заинтересованите страни;
несигурност при прилагането на Директивата за обществените поръчки;
нестабилност на цените;
изключеният участник може да се върне;
предварителното класиране не е ефективно, което означава, че практически
всеки може да участва в ДСП, за разлика от рамковото споразумение;
 ролята на гъвкавата среда е по-голяма в случая на ДСП, отколкото при рамковото
споразумение.
14.2.3

Извлечени поуки и практически въпроси, произтичащи от изпълнението

 Част от подготовката беше обучението на участниците на пазара, с което бе
повишена осведомеността за възможностите на ДСП;
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 ролята на човешкия фактор (ангажиране на влиятелни лица, лидери,
свободомислещи експерти в областта на обществените поръчки) в случая на ДСП
е по-голяма.
 Въпрос: Как в ДСП да бъде включено рамково споразумение?

14.3

Пример, свързан с държава: Италия

В Италия ЦОП възприемат ДСП предимно като инструмент за опростяване на
придобиването на стоки и услуги чрез агрегирани поръчки или като платформа,
предоставена на ВО, за да провеждат собствени търгове.
Италия е транспонирала нормативната уредба на ЕС в областта на ДСП, без
интегриране в значителна степен, в член 55 от новия Кодекс за обществените
поръчки (публикуван през 2016 г.). В него също така се посочва, че CONSIP може да
установи от името на Министерството на икономиката и финансите национална ДСП,
достъпна за всички италиански ВО. Повечето ДСП, създадени в Италия до момента,
са свързани с продукти и услуги в областта на здравеопазването, предвид високото
равнище на стандартизация и големия брой покупки, с които този специфичен пазар
се характеризира.
През първите 9 месеца на 2019 г. в Италия бяха публикувани повече от 500 тръжни
процедури в ДСП с обща стойност на обявленията от около 4 милиарда евро.
14.3.1

Италианската национална услуга за ДСП

От 2012 г. насам, в общата рамка на Програмата за рационализиране на публичните
разходи на органа за покупки, която се управлява от Министерството на
икономиката и финансите чрез дружеството CONSIP S.p.A. и има за цел да
подпомага публичните администрации при управлението на техните процедури за
възлагане на обществени поръчки чрез предоставяне на иновативни решения и
решения за възлагане на електронни обществени поръчки, на всички италиански ВО
е предоставена на разположение национална услуга за ДСП, за да закупуват стоки и
услуги.
Продължителността и правилата за експлоатация за всяка конкретна област
продукти/услуги се определят в обявленията за покана за участие в състезателна
процедура и свързаната с тях документация, публикувани от CONSIP, което отговаря
за създаването и управлението на платформата и за квалифицирането на ИО.
ИО могат по всяко време да подадат заявление за квалифициране до установените
ДСП, които представляват интерес за тях. Публичните администрации могат да
разработват и публикуват своите конкретни обществени поръчки, като използват
функциите на платформата. По отношение на доставчиците всички ИО,
квалифицирани за конкретната категория продукти/услуги, автоматично получават
покани и използват функциите на платформата, за да изготвят и подават своите
оферти.
Понастоящем действащите ДСП дават възможност на ВО да провеждат цифрови
търгове в 22 различни области продукти/услуги: здравеопазване (фармацевтични
продукти, електромедицинско оборудване, кислородотерапия в домашни условия,
пране и отдаване под наем на спално бельо и др.); ИКТ (хардуер, софтуер и
професионални услуги); управление на сгради (услуги по поддръжка, услуги по
почистване); производство на енергия от възобновяеми източници и обслужване;
хранителни продукти; кетъринг услуги; ваучери за храна; застрахователни услуги;
пощенски и куриерски услуги; и мебели.
През първите 9 месеца на 2019 г. повече от 100 ВО публикуваха над 400 тръжни
процедури с обща стойност на обявленията от 3 милиарда евро. До момента са
квалифицирани повече от 7 500 ИО.
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14.3.2

Предимства и недостатъци

Натрупаният опит показва, че ДСП е мощен инструмент за стандартизиране и
опростяване на начина, по който ВО и ИО се срещат на пазара на обществените
поръчки. От гледна точка на ЦОП ДСП, заедно с рамковите договори, рамковите
споразумения и електронния пазар (за покупки, чиято стойност е под прага),
допринася за предлагането на ВО на широк набор от инструменти за възлагане на
електронни обществени поръчки, за да се отговори на техните различни нужди от
покупки. Основните проблеми, свързани с навлизането на ДСП, са съответните
равнища на информация, обучение и подкрепа, от които се нуждаят потребителите,
когато използват тази процедура за първи път, както и значителните усилия,
необходими за създаването и управлението на базираната на ИКТ платформа.
14.3.3

Извлечени поуки и практически въпроси, произтичащи от изпълнението

Ключово предизвикателство, което ще възникне, когато навлизането на ДСП
достигне по-напреднал етап, е необходимостта да се намери баланс между
желанието на ВО за много гъвкава ДСП, която да предоставя най-голям набор от
функции за персонализиране на офертите, и високата степен на стандартизация,
която се изисква за постигане на възможно най-голямо опростяване и
автоматизиране на операциите.

14.4

Пример, свързан с държава: Нидерландия

14.4.1

Примерът с град Ротердам

С население от 650 000 жители Ротердам е вторият по големина град в Нидерландия.
За разлика от Амстердам, в него функцията по закупуване е напълно
централизирана. Общият бюджет е приблизително 3 милиарда евро, а в града
работят 14 000 държавни служители. Покупки на обща стойност от около
1,3 милиарда евро се възлагат от отдел за обществени поръчки със 100 служители,
като всички те работят от дома си от март 2020 г. насам. Отделът за обществени
поръчки в Ротердам с удоволствие допринася за споделянето на практически знания
относно опита си в областта на ДСП — процедура, която вече е от първостепенна
важност за Ротердам.
14.4.2

Контекст и актуалната ситуация — Ротердам като пионер при въвеждането
на системата

Непосредствено след прилагането на Директивата на ЕС за обществените поръчки
през 2016 г. град Ротердам пристъпи към установяването на ДСП с цел търсене на
външни изпълнители. Първата ДСП започна да функционира в началото на 2017 г.
Понастоящем Ротердам работи с втората версия на ДСП. Годишно чрез ДСП се
възлагат поръчки на приблизителна стойност от 85 милиона евро. През 2019 г.
повече от 700 изпълнители са подали заявления да бъдат допуснати до ДСП. През
2020 г. още 700 изпълнители бяха допуснати до ДСП, за да подкрепят работното
натоварване вследствие на пандемията от COVID-19.
14.4.3

Платформа за възлагане на електронни обществени поръчки и роботика

Понастоящем в Ротердам действат няколко процедури за ДСП и купувачите
определят за всяко заявление дали може да се използва процедурата за ДСП. За да
бъде още по-ефективен, процесът на регистрация е автоматизиран чрез платформа
за възлагане на електронни обществени поръчки и роботика (автоматизация на
роботизирани процеси — RPA). Понастоящем се проучва дали процедурата за ДСП
може да се използва за предварителен подбор на всички изпълнители на здравни
услуги въз основа на минималните изисквания, за да се провеждат бързо конкретни
обществени поръчки в рамките на групата от квалифицирани изпълнители.
Прогнозната годишна стойност по такава ДСП би била повече от 700 милиона евро.
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14.4.4

Основателни причини за създаване на ДСП

Съкратените срокове за изпълнение на поръчките бяха основната причина за
създаването на ДСП. Ротердам също така създаде по-прозрачен и конкурентен
пазар, което доведе до по-добри цени и по-разнообразна база от изпълнители.
Други решаващи причини:
 постоянно добавяне на нови участници по време на срока на действие на
договора;
 бързо навлизане на бързо развиващите се пазари по време на срока на действие
на договора;
 съществува риск продуктът да бъде изчерпан (в световен мащаб), ако не се
избегне срокът за подготовка при стандартните процедури (например при
медицински изделия, свързани с коронавируса).
14.4.5

Предимства






Голяма конкуренция;
кратки срокове за изпълнение на поръчката;
по-добри цени и качество на офертите;
опростени заявления в сравнение с малките състезателни процедури по рамково
споразумение с няколко договарящи страни;
 по време на процедурата за ДСП могат да бъдат допускани нови страни;
 лесна и бърза комуникация с пазара;
 не са необходими висококвалифицирани купувачи за отправяне на запитвания.
14.4.6

Съображения, които да бъдат отчетени

 Многобройни процедури в сравнение с рамковите споразумения с една страна;
по-трудоемки както при допускането, така и при подаването на заявления;
 непрекъснато използване на капацитета на купувачите и заявителите;
 в случай на малък обем срокът на валидност на документите за регистрация може
да изтече и да се наложи участниците да подават заявления отново (понастоящем
преодоляваме това с помощта на портал на изпълнителите);
 в случай на недостиг на изпълнители изпълнителите не желаят да се конкурират;
 в случай на по-добри цени извън ДСП няма участници;
 провеждат се интервюта с цел проверка вместо интервюта за работа;
 понякога слабата лична комуникация с участниците води до по-малка
чувствителност към тенденциите на пазара;
 води се дискусия дали ДСП е разрешена от местния нидерландски Закон за
обществените поръчки (AW 2012).
14.4.7

Извлечени поуки

ДСП търпи постоянно развитие по отношение на практическото си приложение и
обхвата на използване. При нова процедура за ДСП винаги трябва да се извършва
анализ на рентабилността, за да се реши дали установяването на ДСП е обосновано.
След като системата бъде създадена, организацията се ангажира с нея в
продължение на години с цялата съпътстваща я работа. Трябва да осигурим
достатъчен капацитет, преди да стартираме ДСП.
Методът на ДСП е отлична процедура при разнообразни услуги и доставки.
Допускането в системата и контролът са строги и за това е необходима много
комуникация.
В случай на недостиг трябва да се поиска основан на пазара диапазон на цените, за
да се запази интересът на ограничения брой изпълнители.
Тъй като ДСП е изцяло цифров процес, може да забравим да комуникираме с нашите
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основни изпълнители (с големи обеми). По отношение на външните изпълнители,
понастоящем активно планираме дискусии с основните изпълнители, с които
работим интензивно. От тях може да бъде получена ценна информация, която може
да се използва за подобряване на прилагането на ДСП и на конкретните обществени
поръчки.
Някои доставчици не са добре запознати с цифровите технологии и не разбират
функционирането на платформата за възлагане на електронни обществени поръчки.
Необходимо е чрез тези платформи да се постигне яснота и да се осигури отлично и
отговарящо на съответните нужди обслужване!
На много пазари (като например за външни изпълнители) е желателно
предварително да се поиска представяне на доказателствата за допускане до
процедура за ДСП (какъвто обикновено е подходът при ограничената процедура).
Това има редица следствия:
 регистрират се само сериозни изпълнители. В старата ДСП разполагахме с 65 %
неактивни участници, докато сега е обратното — разполагаме с 65 % активни
участници;
 тъй като доказателствата вече са проверени, не е необходимо да се проверяват
повече при подаването на заявлението, с което се пести много време;
 тъй като доказателствата се изискват предварително, доставчикът трябва да ги
представи само веднъж;
 ако освен това доказателствата се актуализират от портала на доставчиците,
винаги сте обезпечени с надеждни доставчици.

14.5

Пример, свързан с държава: Норвегия

14.5.1

Предистория и реална ситуация

Норвегия не разполага с централна система за управление на обществените
поръчки, въпреки че съществува централизирана система за публикуване — Doffin —
като задължителен изпращач на електронни обявления до TED за всички конкурси,
чиято стойност надвишава прага на ЕС. Норвежката агенция за публично и
финансово управление (DFØ) се доверява на доставчиците, че ще предоставят
доказани системи за възлагане на обществени поръчки с функции, които отговарят
на законовите изисквания и нуждите на потребителите. Възлагащите органи са
свободни да изберат своя собствена система за възлагане на обществени поръчки
сред наличните системи. Днес на норвежкия пазар съществуват 5—7 налични
системи за възлагане на обществени поръчки от 3—4 доставчици. Mercell ASA (три
системи) и Visma са основните участници.
Комбинацията от ЦОП и ДСП води до предизвикателства, свързани с оперативната
съвместимост. Необходима е доказана оперативна съвместимост между различните
системи за възлагане на обществени поръчки. ЦОП ще квалифицира ИО, но
конкретните обществени поръчки ще се провеждат в системите на ВО. Следва да се
акцентира върху разработването на стандарти и обща мрежа за електронно
доставяне: транспортната инфраструктура ще бъде основна задача, за да се
постигне изцяло електронен процес.
Що се отнася до разпространението, в Норвегия досега ДСП е използвана само в
ограничена степен. Общият брой състезателни процедури, публикувани в Норвегия
през 2019 г. (онези със стойност над прага — в TED), е 10 313. През 2019 г. броят на
публикуваните ДСП е 78, като броят на възлагащите органи е 39. В таблицата подолу е представено развитието на използването на ДСП през последните три години.
Година
2017 г.
2018 г.
2019 г.

Брой ВО
8
20
39

Брой ДСП
26
47
47

Среден брой ДСП на ВО
3,25
2,35
2

Максимум един ВО
13
20
7

Таблица 31: Използване на ДСП в Норвегия през периода 2017—2019 т.
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Броят на ИО, които участват в конкретната обществена поръчка, варира от няколко
до 77 за една ДСП.
Двата норвежки ВО с по-широко използване на ДСП са Ruter AS — транспортно
дружество, собственост на община Осло, и община Берген. В таблицата по-долу са
представени цифри, които показват използването на ДСП от двата ВО.
Организаци
я

Брой
активн
и ДСП

Брой
квалифициран
и доставчици
във всички
ДСП

Брой
сток
ив
ДСП

Брой на
доставчицит
е за набор
от стоки в
ДСП

Брой
услуг
ив
ДСП

Брой
доставчиц
и за
набор от
услуги в
ДСП

Ruter AS

12

около 160

2

7—13

10

25—77

Община
Берген

10

около 80

6

5—12

4

5—13

Брой оферти за
състезателна
процедура

-

Среден
Максимал
ен

Средно 7
Максимум 30
Средно 3
Максимум 10

Таблица 2: Използване на ДСП — два ВО през периода 2017—2019 г.

В таблица 2 са показани броят на активните ДСП за двете основни категории
продукти (стоки и услуги), броят на доставчиците, квалифицирани за конкретна
обществена поръчка, и броят на получените оферти за конкретна обществена
поръчка.
Понастоящем Норвегия не разполага с национална ДСП, която да се управлява от
националния ЦОП, но разполага с текущ проект за ДСП, която да покрива
националните нужди от места за провеждане на конференции и семинари.
14.5.2

Причина за избор на ДСП

В национално проучване сред потребителите на ДСП, основано на интервюта, бяха
разгледани следните ефекти:
По-добри цени — по-голяма конкуренция на пазара:
 постигнато намаление на цените чрез замяна/допълване на рамковите
споразумения с ДСП;
 лесен достъп до по-голям пазар на доставчици;
 достъп на доставчиците до пазара на публичния сектор, особено за МСП и
местните доставчици, които нямат възможност да се квалифицират за голяма
тръжна процедура;
 привличане и активизиране на повече новосъздадени предприятия.
Намаляване на разходите по процеса — по-ефективни процеси и намалени
разходи/време за сделките, изразходвано от ВО и ИО, в сравнение с рамковите
споразумения.
14.5.3

Опитът на потребителите

Основните отзиви от потребителите са, че ДСП е ефективна за определени
обособени позиции и пазари:
 по-лесно е да се организира състезателна процедура в рамките на ДСП, отколкото
да се сключи рамково споразумение;
 трудно е да се премине към ДСП — нужна е промяна на навиците поради:
 липса на компетентност по отношение на процедурите за ДСП и
недостатъчни насоки,
 процесът не е изцяло електронен,
 времеемък вътрешен процес поради голямата ангажираност — дискусии по
правни въпроси;
 различни подходи и стратегии по отношение на:
 създаване само на ДСП,
 създаване на ДСП в допълнение към рамково споразумение,
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 необходимостта от познаване на пазара;
 оценени области:
 пазар на доставчици,
 МСП са удовлетворени от използването на ДСП в сравнение с рамковите
споразумения,
 привлечени са участниците на местния пазар,
 в ДСП всички ИО могат да се квалифицират и да предлагат стоки, услуги
или строителство, изисквани в конкретна обществена поръчка — не
съществуват опасения, че ще бъдат изключени от веригата на доставките
за четири години,
 гъвкавост по отношение на участието;
 качество и удовлетвореност на потребителите:
 специално изготвено заявление от ДСП — осигуряване на подкрепа за
по-голямо качество,
 преосмисляне на начина на редактиране на документацията за
обществена поръчка — определяне на критериите за възлагане в изцяло
електронен процес;
 време и производителност:
 не е налице достатъчен опит, за да се коментира;
 равнища на цените — търгове:
 стоки — намалено равнище на цените поради увеличения брой
доставчици/оферти,
 услуги — няма ясни индикации за същите резултати, както при стоките.

14.6

Пример, свързан с държава: Словения

От 1 април 2018 г. насам електронните обществени поръчки са задължителни. Ето
защо Министерството на публичната администрация разработи публично достъпна и
безплатна система за електронни решения. В същото време консултантски дружества
разработиха три допълнителни платени системи за електронни решения, чрез които
на клиентите обикновено се предоставя целият пакет от услуги (изготвяне на
документация, публикуване, консултиране с възлагащите органи по време на цялата
процедура...).
През 2020 г., когато беше подготвен този пример на използване, ДСП се
интегрираше в националната система. Интегрирането се развиваше в сътрудничество
с доставчика на ИТ решения. След обещаващо начало то се забави поради
ситуацията, породена от пандемията от COVID-19. Затова в началото единствените
системи, предоставящи ДСП, бяха на частни консултантски дружества, но през
2021 г. започна да функционира национално електронно решение. Освен това в
националната ни система беше разработено интегриране на решения за започване
на състезателни процедури при рамковите споразумения.
Тъй като по време на изготвянето на настоящите насоки националната ДСП беше в
процес на разработване, Министерството на публичната администрация
наблюдаваше други ДСП, което даде възможност за оптимизиране и бъдеща
конкурентоспособност на разработваната ДСП.
През 2020 г. в Словения се подготвяха осем ДСП. Видовете ВО, които използват
ДСП, са общини, медицински центрове и други публичноправни организации, както
и възложители в областта на инфраструктурата. ДСП се използва най-често за
следните видове поръчки: медицинско оборудване, услуги, свързани с медицински
отпадъци, проектиране, геодезични услуги и услуги за безопасност, както и
строителство. Както вече беше посочено, по това време в Словения всички
процедури, основани на ДСП, се провеждаха от частни консултантски дружества.
Седем от осемте ДСП, работещи в Словения, бяха на първия етап, а една беше на
етапа на конкретни обществени поръчки, публикувани от ВО.
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14.6.1

Пример от практиката

 Възлагащ орган: публичноправна организация;
 наименование: услуги, свързани с медицински отпадъци;
 кратко описание:
 начална и крайна дата: 7 март 2019 г. и срок за изпълнение през 2025 г.,
 причина за избор на ДСП: причината за използването на ДСП от страна на
ВО беше значителното увеличение на цените на продуктите при рамковите
споразумения,
 брой на участващите оференти: понастоящем за всички обособени позиции
участват 9 оференти,
 брой участващи купувачи: 35 лечебни заведения,
 поръчката е разделена на 12 обособени позиции,
 въз основа на предходно рамково споразумение: да;
 предимства и недостатъци:
 От гледна точка на купувача и на доставчика
 предимства:
 конкуренция: пазарът не е затворен за доставчици,
 по-ниски цени,
 прозрачност на тръжните процедури,
 ново предизвикателство,
 в някои географски райони за определени доставчици може да е по-важно
да подадат заявления за участие;
 недостатъци:
 липса на опит,
 липса на оферти,
 изцяло електронен процес — всичко е ново,
 доставчиците не желаят да участват;
 извлечени поуки и практически въпроси, произтичащи от изпълнението:
 след приемането и признаването на ползите от ДСП от страна на ВО и
доставчиците, ДСП ще осигури възможности за съпоставими оферти и
конкурентни цени.

14.7

Пример, свързан с държава: Швеция

Интересът към ДСП в Швеция се увеличава, въпреки че рамковите споразумения все
още преобладават. Някои статистически данни сочат, че първите ДСП са създадени
през 2017 г. В Швеция не е разработено национално решение за електронни
обществени поръчки и ДСП. ВО възлагат разработването на своите системи за
възлагане на обществени поръчки; използват се приблизително 4 решения.
ДСП се управляват или от ЦОП, или от ВО. В случаите, когато ЦОП установява ДСП,
ЦОП отговаря за първоначалното квалифициране на ИО, но след това поканите за
представяне на оферти и следващите процеси се администрират от ВО. В някои
случаи ЦОП може също така да администрира тръжната процедура и дори да
възложи поръчката от името на ВО. Съществуват шведски ДСП за стоки, услуги и
строителство.
За да дадем конкретни примери за използването на ДСП, сме избрали по-долу да
представим примери за един ЦОП и един ВО — община Кришанстад.
14.7.1

SKL Kommentus Inköpscentral/ЦОП

SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) е ЦОП, включен в корпоративна група,
собственост на Шведската асоциация на местните власти и регионите (Sveriges
Kommuner och Regioner, SKA). SKL Kommentus предоставя на публичния сектор
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(общините, регионите и дружествата тяхна собственост) договори (основно рамкови
споразумения), както и услуги по закупуване и човешки ресурси.
Първата ДСП, установена от SKI, е за закупуване на дървесни пелети. Тя е
създадена през март 2017 г. със срок на действие 4 години. Дървесните пелети са
избрани за пилотен проект, тъй като пелетите се считат за обикновени и стандартни
продукти. В тази ДСП SKI предоставя на ВО образци за попълване, като по този
начин дава възможност на ВО да правят по-малки корекции или да подават
конкретни заявки в стъпка 2. Въпреки това SKI е отговорен както за процеса на
възлагане на поръчки от името на ВО в системата, така и за разглеждането на
евентуални последващи жалби.
Процесът на подаване на заявления в системата за дървесни пелети отнема около
10 минути за всеки ИО, време, използвано основно за проверка на ЕЕДОП. Средното
време, което SKI отделя за всяка конкретна обществена поръчка, е около 2 часа и
процесът отнема общо средно 15 дни от публикуването до подписването на договор.
ДСП за дървесни пелети се оказва успешна. След първите 10 месеца общата
стойност на поръчките, възложени чрез ДСП, надхвърли общата стойност на
предходното 4-годишно рамково споразумение.
Втората ДСП на SKI е за закупуване на електрическа енергия. Това също е
обикновен и стандартен продукт, който се предлага на голям пазар. Поради
затрудненията при оценката на офертите за електрическа енергия при възлагането
на обществени поръчки по национално рамково споразумение, SKI установява, че
ДСП би улеснила по-добре конкуренцията. Процесът в тази система е същият като
при дървесните пелети. Той обаче се оказва по-времеемък — всяка конкретна
обществена поръчка отнема средно 4 часа. Първоначално има много въпроси от ВО,
въпреки добре подготвените образци и документи с насоки.
След установяването на първата ДСП SKI създаде още три ДСП за слънчеви панели,
изкуствена трева и зарядни точки за електрически автомобили и хибриди.
Слънчевите панели са разделени на три различни ДСП, една за продукти, една за
строителство и една за консултанти. Предметът на обществената поръчка в този
случай е сложен от технологична гледна точка, така че SKI предоставя на ВО
образци и ръководства (включително модел за оценяване), но не ги задължава да ги
използват. Това е първата ДСП, в рамките на която SKI не възлага поръчки (но
изпълнява всички административни задачи). SKI също така създава ДСП в
платформата за обществени поръчки и квалифицира доставчици. След това ВО са
отговорни за възлагането на поръчките и за разглеждането на жалбите по тях.
Системите за поръчки за слънчеви панели бяха установени през март 2020 г. и
засега няма конкретни обществени поръчки, в резултат на които да са възложени
договори.
При изкуствената трева положението е подобно на това при слънчевите панели, тъй
като процесът за тези две ДСП е един и същ. Системата за поръчки за изкуствена
трева, от друга страна, е разделена на няколко категории и обхваща както
строителство, така и услуги (ново строителство, ремонти и поддръжка).
ДСП за зарядни точки за електрически автомобили и хибриди все още не е
приведена в действие.
14.7.1.1 Натрупан опит
Общо схващане е, че ДСП са подходящи за пазари с голям брой доставчици, но може
би доставчиците нямат стимул да отговарят на конкретни обществени поръчки, ако
има малки шансове да спечелят поръчката. Това обаче може да бъде избегнато чрез
използване на образци и други помощни материали, за да се улеснят ИО да участват
и да представят оферти.
ДСП е гъвкава, но не е ясно до каква степен ВО могат да коригират специфичните
изисквания в стъпка 2 или каква част от тях всъщност трябва да бъдат определени
от ЦОП в стъпка 1. Ако условията са определени в стъпка 1, е ясно, че те трябва да
бъдат спазени (например критериите за възлагане).
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Извършването на координирани последващи действия в рамките на ДСП е трудно в
сравнение с рамковите споразумения, тъй като за всяка конкретна поръчка,
възлагана чрез ДСП, има различни условия. SKI и доставчиците нямат преки
договорни задължения един към друг. Следователно ЦОП няма преки отношения с
всеки доставчик в рамките на ДСП по същия начин, по който ги има при рамковото
споразумение. В по-новите ДСП, установени от SKI, не е задължително да се
използват образците (например за екологични изисквания). SKI има право да
възлага последващи поръчки по договорите, но ЦОП не определя задължителни
условия по начина, по който биха били определени в рамково споразумение.
Все още не е отговорено на всички въпроси относно това какво означава изцяло
електронен процес. Възможно ли е например да се провеждат онлайн срещи като
интервюта за оценка на консултанти?
За ЦОП е трудно да прецени до каква степен се използва ДСП, когато ВО са изцяло
отговорни за конкретните обществени поръчки. Няма въведена техническа или
административна процедура за отчитане на участието.
SKI е установил няколко други общи предизвикателства, свързани с ДСП:
 съществуват затруднения с изцяло електронния процес на пазари, на които
доставчиците не са запознати с обществените поръчки;
 администрирането на всяка конкретна обществена поръчка може да отнема много
време;
 шведските платформи не са добре пригодени за ЦОП;
 досега са произнесени малко (ако има такива) решения по съдебни дела и новото
законодателство все още не е изпитано в практиката.
14.7.1.2 Предимства и недостатъци
ДСП осигурява няколко предимства за ЦОП:
 ИО могат да се присъединяват постоянно и няма ограничения за броя на
участниците — което създава възможности за МСП;
 няма изискване към ЦОП да посочва в обявлението участващите ВО;
 има възможност за адаптиране на изискванията за всеки отделен ВО;
 ДСП е по-малко уязвима за ЦОП/ВО, ако един ИО бъде изключен или отпадне;
 ДСП улеснява/насърчава разработването на продукти по начин, който трудно
може да бъде постигнат при рамковите споразумения;
 ДСП може да се окаже ефикасен процес на закупуване, ако платформите за
обществени поръчки са добре разработени и могат да бъдат използвани в пълна
степен.
14.7.1.3 Предизвикателства и трудности
За ЦОП съществуват и предизвикателства и трудности, свързани с ДСП:
 те може да изискват много ресурси от ЦОП, ако има многобройни заявления или
тръжни процедури;
 няма платформи за обществени поръчки, които да отговарят напълно на
очакванията на ЦОП. Ръчното оценяване и използването например на файлове в
Excel изисква много ресурси в сравнение с използването на изцяло електронна
платформа за всички стъпки на ДСП;
 ДСП може да намали стимулите на някои ИО да участват, ако конкуренцията е
твърде голяма и има малки шансове да им бъдат възложени поръчки;
 възможността ЦОП да координира последващи поръчки е ограничена поради
несъответствията в изискванията на различните ВО.
14.7.2

Община Кришанстад

ДСП се установяват и използват също и от възлагащи органи и пример за това е
община Кришанстад, с население от 85 000 жители и 8 000 служители.
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Общината създава първата ДСП през 2017 г., като публикува поръчки за социални
работници, а през 2018 г. — за технически консултанти.
Създаването на ДСП за технически консултанти е било важно, тъй като общината
разполага с ограничен брой експерти по рамковото си споразумение и експертите
често сменят работодателите. Не е било сигурно дали експертите ще бъдат същите,
както по 4-годишното рамково споразумение. В резултат на ДСП са квалифицирани
двама доставчици, но няма покани за представяне на оферти.
ДСП за социални работници е много успешна. Поради кризата с бежанците възниква
повишена нужда от социални работници. Имало е рамково споразумение с трима
доставчици, но за обикновения персонал са били необходими повече социални
работници/консултанти. Разходите са се увеличили с 871 %. Създаването на ДСП се
е разглеждало като алтернатива за гъвкав пазар и за повишаване на конкуренцията.
В резултат на ДСП са подадени 57 заявления за участие (51 отделни доставчици).
При създаването на ДСП са квалифицирани 14 доставчици, а днес има
35 квалифицирани доставчици. Публикувани са 18 покани за представяне на оферти
и в резултат са избрани 29 консултанти. Това означава 6,4 оферти на заявление,
което е много добър резултат в сравнение с рамковото споразумение. Времето между
заявлението и започването на работа при консултантите е 1 месец.
14.7.2.1 Натрупан опит






Важно е да се гарантира качеството на поканата за представяне на оферти;
също така е важно да се прецени как да бъдат определени изискванията;
от значение е управлението на новосъздадените предприятия;
това е процес, който подкрепя конкуренцията;
той трябва да бъде гъвкав с оглед на пазара.

14.7.2.2 Фактори за успех
 Да се определят добре балансирани изисквания за квалифициране; да се мисли в
дългосрочен план и да се вземат под внимание както малките, така и големите
доставчици;
 важно е да се планира администрацията;
 необходими са добра система за възлагане на обществени поръчки и
автоматизирано оценяване.
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