Изх. № М - 15
Дата:23.01.2018 г.

СТАНОВИЩЕ
за осъществен мониторинг по чл. 114, ал. 1, т. 2 ППЗОП
във връзка с чл. 229, ал. 1, т. 14 ЗОП

РАЗДЕЛ І

Процедура
Възложител:

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Уникален номер на
процедурата в РОП с линк:

00640-2017-0037

Вид на процедурата

Открита
Ускорена открита

Обект на поръчката:

Строителство
Доставки
Услуги
Услуги по Приложение № 2
Избор на оператор за отпечатване и доставка на
ваучери за храна за нуждите на Софийския
университет "Св. Климент Охридски"

Предмет на поръчката:

Да
Не

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

36 месеца
на

950 000
Изцяло от националния бюджет
Изцяло или частично със средства от ЕС
Друго:

Финансиране:

Критерий за
поръчката:

Брой:

възлагане

на

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

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

22.12.2017

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

22.12.2017

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

26.01.2018
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Проверката по чл. 114, ал. 1, т. 2 ППЗОП обхваща:
решението за откриване на процедурата;
обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата;
обявлението за изменение или допълнителна информация;
методиката за оценка;
техническите спецификации.
Коментари и други бележки:
РАЗДЕЛ ІІ

Резултати от мониторинга
ІІ.1) Обявление за обществена поръчка
Профил на купувача
Констатации и препоръки:

Посоченият в поле I.3) електронен адрес не води директно до
документацията за поръчката. Осигурен е достъп до нея, на адрес:
https://www.unisofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profi
l_na_kupuvacha/proceduri_sled_15_04_2016g/otkriti_proceduri/izbor_na_operator_z
a_otpechatvane_na_vaucheri_za_hrana, който не е посочен в обявлението.
Предмет
Констатации и препоръки:

В поле II.2.4) на обявлението е повторена информацията, посочена в поле
II.1.4), като по отношение на обхвата и количеството е направена препратка към
техническата спецификация. Посочването в обявлението на данни за обема на
услугите, макар и приблизителни са необходими, за да могат заинтересованите
лица да преценят дали поръчката е по възможностите им (Приложение № 4,
Раздел II, Част „Б”, т. 7 ЗОП).

Технически и професионални възможности
Констатации и препоръки:

В поле III.1.3) е поставено изискване участниците да са изпълнили поне 3
дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката,
изпълнени през последните три години от датата на подаване на офертата.
Условието за 3 изпълнени услуги може да се разглежда като ограничително, ако
възложителят не разполага с аргументи, че изпълнението на една дейност,
сходна или идентична с предмета на поръчката, не е достатъчен опит за
качествената реализация на възлагания договор (вж. чл. 63, ал. 1 ЗОП).
В допълнение, изискването е обвързано с минимално ниво дейностите да
са в полза на организации, които имат над 1000 служители. Доколкото в
обявлението не е посочена информация относно броя на служителите на
възложителя, условието може да е непропорционално, ако не е съобразено с
броя на неговия персонал.
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ІІ.2) Методика
Констатации и препоръки:

Налице е противоречива информация относно критериите за възлагане,
посочени в обявлението и в документацията. В поле ІІ.2.5) на обявлението е
посочено, че критерий за възлагане на конкретната поръчка е „най-ниска цена“,
докато в раздел V на документацията е записано, че „офертата се определя на
основание чл. 70, ал. 2 т. 3 ЗОП“ и оценката на офертите се формира от 2
показателя: П1 – показател „Ценово предложение за изпълнение на поръчката“
и П2 – показател „Срок за доставка на ваучерите,...“.
РАЗДЕЛ IV

Допълнителна информация
1. Становището касае съответствието на представените в АОП документи с
изискванията на ЗОП. Преценката за съответствие с други нормативни актове е
извън правомощията на Агенцията.
2. На Портала за обществени поръчки, в Тематична област – „Образци и
списъци“, са публикувани одобрени стандартизирани проекти на договори и
стандартизирани клаузи на договори. Съгласно чл. 231 от ЗОП възложителят е
длъжен да ги прилага, освен когато естеството на поръчката не позволява това.
Неприлагането на стандартизираните изисквания и документите се мотивира
писмено в досието на обществената поръчка.

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ЗМ“:
ГАЛЯ МАНАСИЕВА
(Определен със Заповед № РД-34/14.08.2017 г.)
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