ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЙ-ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ ПРИ
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО ЗОП И ПО ПРОЦЕДУРИ ЗА
ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ПМС 55/2007 Г.
Изброените по-долу примери обхващат най-често допускани грешки,
констатирани от Одитния орган за периода 2011-2012 г. в рамките на извършени одити
на операциите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Нарушенията обхващат всички етапи на възлагане – планиране, изготвяне на
документацията и извършване на оценка и класиране на участниците.
Установяването на нарушение по възлагането на поръчки/избор на изпълнител
по реда на ПМС 134/2010 г. е процес, който е независим от процедурата по
установяване на административни нарушения, съответно налагането на финансовите
корекции не представлява административна санкция.
НАРУШЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКА НА ПРОЦЕДУРАТА
Непровеждане на процедура по реда на ПМС 55/чл. 2 от НВМОП (отм.)/ЗОП
неправилен избор на вид процедура
ПРИМЕР 1:
Сключване на граждански договори с еднакви/сходни изисквания към всеки един от
експертите (консултантите/обучителите/анкетьорите и пр.), с които е сключен подобен
договор, като общата стойност на бюджетираните разходи за съответните услуги
попада в рамките на праговете за възлагане по реда на ЗОП/НВМОП (отм.)/ПМС
55/2007 г.
Като една поръчка би следвало да се третира и следният пример: провеждане на 6 бр.
обучения за определена професия, структурирани на модулен принцип - общо 9
модула, като обученията се провеждат от двама преподаватели - един за модули 1-7 и
друг за модули 8-9. Възнагражденията за двамата преподаватели следва да се сумират
при определяне общата стойност на поръчката.
Пример за сходни дейности в областта на предоставяне на обучение по ключови
компетенции, които следва да се възложат в рамките на една поръчка – с или без
обособени позиции:
1. "Умения за работа в екип и управление на конфликти в екипа";
2. "Комуникативни умения и работа с клиенти";
3. "Усвояване на мотивационни умения”;
4. "Управление на стреса и управление на времето”;
5. "Лидерство и усвояване на лидерски умения".
- Сключване на граждански договори с изпълнители-обучители, без провеждане на
процедури по реда на ЗОП/НВМОП (отм.)/ПМС 55/2007 г., независимо че стойността
на планирания разход е над 20 000 лв. При определяне приложимостта на ЗОП/ПМС
55/2007 г. не е релевантно дали договорът за услуга се сключва с физическо или
юридическо лице, се възлага съобразно стойността на услугата. Изключение са
трудовите договори, а при възлагане по реда на ПМС 55/2007 г. – и договорите,
сключени с експерти, които са били оценявани при оценка на проектното предложение
и са станали част от договора за БФП – чл. 2, ал. 3, т. 1 от постановлението.
Когато е необходимо избран по горепосочения ред експерт да бъде заменен,
бенефициентът е длъжен да проведе процедура за избор на изпълнител, преди да
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сключи договор с лицето в случай, че стойността му надхвърля предвидената в чл. 12
ПМС 55/2007 г.
Неправилно планиране на поръчката: при наемане на лектори не са обединени
разходите по раздел 1 – разходи за възнаграждения и раздел 4 - разходи за външни
услуги, с което е допуснато разделяне на поръчката.
Нарушени правила за публичност и прозрачност; равнопоставеност
ПРИМЕР 1
- в обявлението не са посочени критериите за оценка на офертите и тяхната
относителна тежест. В случаите, когато е предоставена възможност за информиране
относно параметрите на поръчката, напр. предвидено е, че документите по процедурата
са достъпни на електронната страница на възложителя, от която е видно, че
техническата спецификация е била публикувана; подадени са достатъчен брой оферти,
с което се осигурява необходимата конкуренция, е възможно да не бъде наложена
корекция.
- В обявлението за обществена поръчка не са посочени всички критерии за
допустимост.
ПРИМЕР 2
В документацията за участие, в част „Техническо задание” е записано като изискване
към кандидатите: експертите, пряко ангажирани с изпълнението на поръчката, да имат
опит в областта най-малко три години. В обявлението такова изискване липсва.
В същото време, без да са посочени други изисквания за подбор, са посочени
документи, които следва да се представят доказващи икономически, финансови и
технически възможности като: „годишен финансов отчет и баланс за предходната
финансова година, заверен съгласно изискванията на Закона за счетоводството, освен
ако фирмата е новорегистрирана; декларация, съдържаща списък на основните
договори със сходен предмет, извършени през последните три години, с цена, срокове и
клиент, придружена с референции за добро изпълнение; документи, удостоверяващи
образователна и професионална квалификация, както и опита в посочените области на
експертите, които отговарят за изпълнение на поръчката; описание на опита на
участника в управление, предоставяне, мониторинг и оценка на социални услуги в
домашна среда”.
В този случай е възможно да не бъде налагана корекция, ако в обявлението е записано,
че документите по процедурата ще бъдат достъпни на електронната страница на
възложителя, от която е видно, че техническата спесификация е била публикувана.
Когато е възможно, тези критерии се тълкуват в тяхната взаимовръзка.
За да се прецени необходимостта от набагане на корекция, се изследва броя постъпили
оферти, както и как оценителната комисия е подходила при прилагане на тези
критерии.
ПРИМЕР 3
В документацията за участие са описани следните критерии за подбор, които не са
посочени в обявлението за обществена поръчка:
- Годишният размер на нетните приходи от общата дейност на участника трябва да е не
по-малко от: за Позиция 1 – 300 000 лв. за последната отчетна година – 2008 г.; за
Позиция 2 – 200 000 лв. за последната отчетна година – 2008 г.
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- Размерът на печалбата след данъчно облагане, трябва да е строго положителна
величина за последната отчетна година – 2008 г.
Описаните изисквания представляват минимални изисквания за финансовото и
икономическо състояние, които съгласно чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП подлежат на
включване в обявлението за обществената поръчка. В противоречие с цитираната
разпоредба възложителят не е включил тези изисквания в обявлението.
- в документацията за участие са описани критерии за подбор и документи за
доказването им, които не са посочени в обявлението за обществена поръчка.
ПРИМЕР 4
В документацията е посочено:
„- опит в организирането на обучения – минимум 2 (две) години;
- възможност за компактно настаняване на обучаваните и организиране на зали за
обучения;
- разполагаемо минимално техническо оборудване – лаптопи, мултимедия, принтери и
копирна техника;
- разполагаем ключов персонал, който да притежава добри комуникативни и
организационни умения, както и умения за работа с наличната техника по време на
обученията;
- опит при изпълнение на подобни поръчки – минимум 3 (три) години (вид на
поръчката и година на изпълнение);
- участникът (организацията или обединението като цяло) следва да е изпълнил
минимум 3 договора с предмет, сходен с предмета на поръчката, през последните три
години (2006 г., 2007 г. и 2008 г.);
- в случаите, когато участникът е обединение изискването за оборот важи за
обединението като цяло, но поне 50 % от изискуемия оборот е необходимо да бъде
налице за водещия партньор.
- печалбата за последната отчетна година (2008 г.) на участника (ако участникът е
обединение и това изискване се прилага за всеки член на обединението) да е с
положителен резултат;
- заверено от участника копие на годишен баланс и отчет за приходите и разходите за
всяка от последните 3 години (2006 г., 2007 г. и 2008 г.) и официални документи (в
оригинал или нотариално заверено копие), удостоверяващи дохода на участника за
всяка от последните 3 години (2006 г., 2007 г. и 2008 г.)“;
– „референции за добро изпълнение на договори с предмет, сходен на поръчката, от
предишни възложители/клиенти, както и доказващи, че възложител на поръчката е
държавна институция, както и че изпълнението е било осъществявано на територията
на цялата държава, както и че е прилагана успешно предложената методология.“
- общият оборот от изпълнени договори, сходни с предмета на настоящата поръчка, за
последните 3 години (2006 г., 2007 г. и 2008 г.), взети заедно, да бъде не по-малко от
500 000 (петстотин хиляди) лева без ДДС (ако участникът е обединение, това изискване
се прилага за обединението като цяло) за целия период;
- общ оборот за последните три години (2006÷2008 г.) - не по-малко от 1 000 000 (един
милион) лева.”
Горните изисквания и документи представляват минимални изисквания за финансовото
и икономическо състояние, технически възможности и професионална квалификация и
документи по чл. 50 и чл. 51 от ЗОП, които съгласно чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП подлежат
на включване в обявлението за обществената поръчка. Невключването им в
обявлението представлява нарушение на посочената правна норма.
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ПРИМЕР 5
Всеки лот е за организиране на семинар в различно населено място, посочено от
бенефициента в поканите до участниците. Всички поканени участници предоставят
услуги и развиват дейност само в едно населено място и са предоставили оферта само
за един лот. Не е поканена за участие нито една туроператорска компания, която би
могла да участва по всички или по няколко лотове.
При проведения избор не е съществувала реална конкуренция от гледна точка на
техническо и финансово предложение, тъй като за всеки лот е имало само една
подадена оферта.
Несъответствие между информацията от обявлението и документацията за
участие
ПРИМЕР 1
В обявлението е посочено, че участниците могат да подават оферти по една или
няколко обособени позиции, а в документацията за участие е записано, че участниците
могат да подават оферти само за една обособена позиция.
Неформулирането на посочените изисквания в обявлението, както и несъответствието
на информацията от обявлението с тази от документацията за участие противоречи на
чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП, както и на принципа за публичност и прозрачност съгласно чл.
2, ал.1, т.1 от ЗОП.
Възложителят не е осигурил електронен достъп до документацията за участие. По този
начин лица, които биха проявили интерес въз основа на обявлението не са разполагали
с пълната информация относно изискванията на възложителя, свързани с документите,
които подлежат на представяне за доказване на годността на участниците. 6
заинтересовани лица са закупили документация за участие, а е подадена само една
оферта.
Ограничителни условия
ПРИМЕР 1
- изискване за минимум 1 000 000 лв. от продажби за предходните две години, при
прогнозна цена на договора 240 000 лв. без ДДС и срок на изпълнение 4 години. По
този начин е нарушен чл. 17, ал. 4 ПМС 55/2007 г.
ПРИМЕР 2
Изисквания към помещението, което ще бъде наемано:
1. да е в административна сграда;
2. да има представителни общи части с възможност за ситуиране на портиер;
3. да са на определен етаж, с определена квадратура, с посочени бр. офиси и работни
места, вкл. паркоместа;
4. посочено конкретно отстояние, вид на строителството и обзавеждането.
В своята съвкупност така изброените критерии са ограничителни.
ПРИМЕР 3
Изискване за минимум 10 години опит в областта на ПР, реклама, маркетинг.
Изискването е завишено, тъй като обществени поръчки за услуги за относим опит се
приема този, който е придобит в рамките на последните 3 години.
ПРИМЕР 4
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Изискване към участниците да представят описание на опита на участника в
управление, представяне, мониторинг и оценка на социални услуги в домашна среда.
Възложителят няма такъв критерий за подбор, но изискването за представяне на такъв
документ създава ограничително условие за едни и дава предимство на други
участници. От друга страна, участникът може да наеме екип от специалисти, които да
са извършвали такава дейност, без самият той да е предоставял такава услуга.
ПРИМЕР 5
Изискване към участниците да имат опит в провеждането на обучения в страната, както
и да е работила с клиенти (частни фирми, международни организации и др.) по
европейски проекти и програми. Предметът на услугата – реализиране на обучения,
пресконференции и групови мероприятия може да бъде изпълнен и от юридическо
лице, което извършва сходни дейности, без да е необходимо те да са свързани с
европейски проекти и програми.
ПРИМЕР 6
- изискване референцията да е издадена от възложител-държавна институция, т.е.
опитът да е придобит при изпълнение на договор, сключен с държавна институция (не е
съобразено с характера и обекта на поръчката и необосновано ограничава участието на
лицата в процедурата, тъй като организацията на обучения и за публични, и за частни
субекти има едни и същи характеристики);
- изискване за изпълнение на поръчка на територията на цялата държава (необосновано
ограничава участието на лица от други държави, които не са осъществявали търговска
дейност на територията на страната в указания срок);
- изискване, когато участникът е обединение: изискването за оборот важи за
обединението като цяло, но поне 50 % от изискуемия оборот е необходимо да бъде
налице за водещия партньор (необосновано ограничава участието на участниците
обединения в процедурата и представлява неравно третиране на различните видове
участници).
ПРИМЕР 7
- „Всеки участник в процедурата трябва да има за предходната година не по-малко от
10 хил. обслужени клиенти по отношение на хотелски настанявания и други
предлагани услуги на туроператор.
- участникът следва да притежава най-малко 1 самостоятелен офис на територията на
съответния район“.
Обществената поръчка е за осигуряване на туроператорски услуги за организиране на
мероприятия и командировки по заявка, включващи: осигуряване на нощувки;
кетъринг обслужване; кафе паузи; транспорт за мероприятия; осигуряване на
конферентни зали и регистрация и настаняване.
Изискването за „не по-малко от 10 хил. обслужени клиенти по отношение на хотелски
настанявания и други предлагани услуги на туроператор“ е неоснователно, поставеното
минимално условие не е съобразено с характера и количеството на отделните дейности
от обществената поръчка. Изложеното изискване противоречи на чл. 50, ал. 3 и чл. 51,
ал. 1 от ЗОП.
Вторият описан критерий за подбор не предполага задължение на участниците да
притежава „най-малко 1 самостоятелен офис на територията на съответния район“.
Изпълнителят който не притежава самостоятелен офис на териториите на страната
също би могъл да изпълни качествено дейности като хотелско настаняване, транспорт и
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кетаринг. Посоченото изискване, ограничава неоснователно участието на кандидати,
чиито представителства се намират на територии различни от посочените в първа,
втора и трета обособени позиции и е в нарушение на чл. 25, ал. 5 от ЗОП.

ПРИМЕР 8
Неясни изисквания към участниците:
В обявлението е посочено условие за подбор: „Списък на персонала, който ще бъде
ангажиран за организацията и изпълнението на услугата. Лицата следва да имат
необходимата техническа правоспособност за изпълнение на работите, за които са
ангажирани, когато такава се изисква по силата на нормативен акт.“
При формулиране на изискването възложителят е използвал следните словосъчетания:
„Лицата следва да имат необходимата техническа правоспособност“ и „по силата на
нормативен акт “, без изрично да конкретизира какво е съдържанието на тези понятия.
Анализирайки техническата спецификация и предмета на обществената поръчка,
установихме, че посочените дейности за изпълнение не изискват техническа
правоспособност на лицата, които ще изпълняват услугата, както и нормативен акт,
който да изисква това. Следователно, са поставени обективни условия пред
участниците да не разберат какви са изискванията, на които трябва да отговарят, както
и пред комисията, която трябва да оцени съответствието на получените оферти с
изискванията на възложителя.
Тази неяснота е създала условия за неравно третиране на участниците.
Нарушени са принципите за равнопоставеност и недопускане на дискриминация по чл.
2, ал. 1, т. 3 от ЗОП.
ПРИМЕР 9
Участникът следва да е изпълнител на обществени поръчки със сходен предмет (поне
една) с възложител - друга държавна или общинска администрация“; опит при
управление на проекти в държавната и общинската администрация“, за ключовите
експерти.
Посоченият специфичен обхват на относимия опит, необосновано ограничава кръга на
потенциалните участници, което е в нарушение на чл. 25, ал. 5 и ал. 6 във връзка с чл.
51, ал. 1 от ЗОП .
В случаите, когато кандидатът е обединение изискването за оборот, важи за
обединението като цяло, но поне 50 % от изискуемия оборот е необходимо да бъде
налице за водещия партньор.
Възложителят неоснователно е заложил различни изисквания за общ оборот към
различните участници, с което е нарушил чл. 9 във връзка с чл. 2 ал. 1 т. 3 от ЗОП.
ПРИМЕР 10
В документацията за участие възложителят е посочил като изискуем документ за
доказване на технически възможности за новоучредени - след 2008 г.: Информация за 3
изпълнени договора със сходен предмет на обща стойност не по-малка от 10 000 лв.
Това изискване е ограничително предвид факта, че неравно се третират новоучредените
и другите останали участници.
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Посочване на модел и тип в техническите спецификации без да е посочено "или
еквивалентно".
Нарушения относно определянето на критериите за подбор и документите, с които
се доказва изпълнението им
ПРИМЕР 1
Участниците трябва да имат опит в полиграфическото изпълнение и възможност за
възпроизвеждане от магнитен носител, както и да разполагат с необходимия
квалифициран персонал“. Като доказателство са поискани списък на основните
договори, списък на лицата които ще извършват услугите с посочено образование и
професионална квалификация, както и списък на машините и съораженията и с които
ще се извършват дейностите. В обявлението и в документацията за участие не са
посочени вида и броя на техническото оборудване, както и нужното образование и
квалификация на персонала, с които трябва да разполага участникът. Възложителят не
е формулирал точно минималното изискване към годността на участника. По този
начин преценката дали участникът има технически възможности да изпълни поръчката
се базира само на това дали е представен изискания документ, а не на неговото
съдържание по същество.
Липса на критерии за подбор
Процедура по
договаряне без обявление възложителят определя предмета на
поръчката, както и изисквания за изпълнението й. В поканата за участие възложителя
не е посочил критериите за подбор, включващи минимални изисквания за финансовото,
икономическо състояние и технически възможности.
Неясна методика за оценка на офертите по НВМОП (отм.)/ЗОП/ПМС 55/2007 г.
Пример:
неясни показатели/подпоказатели, без да са зададени обективно предварително
зададени критерии и ясни изисквания какво на практика би следвало да включват
предложенията на участниците, за да бъдат оценени с максималния брой точки за
съответните параметри – оценителният процес се обуславя от субективната преценка на
членовете на комисията, в противоречие с чл. 28, ал. 2 ЗОП, съответно чл. 17, ал. 2
ПМС 55/2007. По-долу като илюстрация следват извадки от неясни методики:
МЕТОДИКА 1
Качество на обучението – 50 т. Този подпоказател предвижда следното оценяване:
- съответствие на учебния график и учебния план с предмета на обучението – 5 т.;
- изчерпателност и актуалност на учебния график и учебния план – 10 т.;
- използване на модулен подход – 10 т.;
- осигуреност на обучението с необходимите и достатъчни материали, описание на
учебното съдържание и целта на теоретичните и практическите задачи – 10 т.;
- прилагане на методи и техники за текуща и крайна оценка на придобитите знания и
умения – 15 т.
Не е посочен минимален праг и критериите, по които ще се присъждат съответния брой
точки.
МЕТОДИКА 2
Обосновка, методология за изпълнението на поръчката и процедури за контрол – 65%:
 Обосновка на участника – до 20 т., като се предвижда оценяване за:
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- разбирането на участника на изискванията на възложителя, заложени в техническата
спецификация и стратегията, която ще бъде приложена за постигане на резултатите: от
1 до 10 т.;
- обяснение на рисковете и допусканията, оказващи влияние върху изпълнението на
договора: от 1 до 10 т.;
 Методология за изпълнение – до 30 т.
- описание на предлагания подход за изпълнение на договора: от 1 до 5 т.;
- описание на процеса на управление на изпълнението на договора от страна на
изпълнителя; стандартите и нормативите, на които ще отговарят предоставените
услуги: от 1 до 8 т.;
- списък на дейностите, необходими за постигане целите на договора и на изискванията
на техническото задание /техническата спецификация/: от 1 до 7 т.;
- организация на ресурсите, които възнамерява да вложи при изпълнението на
дейностите по изпълнение на договора: от 1 до 5 т.;
- обосновка за управление на риска при изпълнение на договора: от 1 до 5 т.
 Процедури за контрол по изпълнение на дейностите за реализиране на проекта –
до 15 точки: - процедури за контрол по изпълнение на дейностите за реализиране
на проекта – от 1 до 15 т.
МЕТОДИКА 3
Финансови възможности (Р2) – до 20 т.
Технически възможности на участника (Р3). Оценяват се два критерия:
- да има поне три години активна дейност за отдаване под наем, лизинг или продажба
на машини, оборудване или техника – до 15 т.;
- да има възможности за отдаване под наем на офис техника при включено сервизно
обслужване, поддръжка и ремонти – до 15 т..
Показател Р3 Качество на предлаганата услуга – от 1 до 30 т.
Налице е смесване на критерии за подбор с тези за оценка; не са посочени
условията/критериите, при които се поставят точки от 1 до 15/20/30.
МЕТОДИКА 4
Показател Качество на предлаганата услуга (Р3) – до 70 точки.
Оценяват се следните критерии:
- концепция за национална информационна кампания – от 0 до 10 т.
- концепция за медиен микс и планиране – от 0 до 10 т.
- концепция за интегрирани комуникации – от 0 до 10 т.
- предложение за провеждане на обществени и публични събития – от 0 до 10 т.
- организация на ресурсите, които кандидата възнамерява да вложи при
изпълнение на дейността по договора – от 0 до 15 т.
- обосновка за управление на риска при изпълнение на договора – от 0 до 15 т.
При 0 т. Офертата не следва да се оценява, а подлежи на отстраняване; не са посочени
условията/критериите, при които се поставят точки от 1 до 10/15.
.
МЕТОДИКА 5
Оценка на техническото предложение - 100т., като подпоказателите за неговата оценка
са:
-степен, в която предложението като цяло вниква в обема и сложността на заданиетомах 15 т.;
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-степен, в която предложението съдържа подробни, адекватни и балансирани решения
на поставените в заданието проблеми-мах 20 т.;
-адекватност на представения изследователски подход и инструментариум-мах 30 т.;
-адекватност на представената организация по прланиране и провеждане на оценкатамах 25т.;
-яснота и логическа обоснованост на предложението-мах 10 т.
Не са дадени определения на катгориите „подробни, адекватни и балансирани”, които
да прецизират в максимална степен качествените характеристики.
МЕТОДИКА 6
Показател 1 - "Качество на предложената организация на работа", с тежест 2.0 (20%),
който се е оценявал "на база състоянието на залите и организацията на персонала", с
възможност за оценяване с 0 до 10 точки;
Показател 2 - "Стратегия за изпълнение на услугата", с тежест 1.0 (10%), който се е
оценявал "на база обосновка на разбирането на участника за изпълнението на услугата",
с възможност за оценяване с 0 до 10 точки.
Предвидено е офертите да получават от 0 до 10 точки по всеки показател и е описан
начинът на формиране на крайната оценка, но не и начинът, по който се присъждат
точките за показатели 1 и 2.”
При 0 точки, офертата не отговаря на изискваниятан на възложителя и следва да бъде
отхвърлена.
МЕТОДИКА 7
Оценка на учебното съдържание- 30% тежест,
- Оценка на учебния график и методите за оценяване- 25% тежест,
- Възможност за качествена реализация на повече от едно обучение- 15% тежест.”
Не е посочено при какви условия се присъжда минимума и при какви - максимума.
МЕТОДИКА 8
Параметрите на показателя „План за подготовка и условия за провеждане на
обученията” са неясни, а именно критериите “отлично ниво”, „задоволително ниво” и
“незадоволително ниво”. В методиката за оценка са указани за всяко подлежащо на
оценка конкретно предложение диапазон от точки:
Отлично ниво – от 70 до 100 точки;
Задоволително ниво – от 30 до 70 точки;
Незадоволително ниво – под 30 точки.
Липсва пояснение при какви условия се присъжда минимума и при какви максимума.
Следователно броят на присъдените точки по визираните три подпоказателя зависи от
субективната преценка на членовете на комисията, а не от предварително обявени
точно определени обстоятелства. Не са дефинирани критериите отлично,
задоволително, незадоволително ниво.
МЕТОДИКА 9
Подпоказателите за формиране на оценката по показател „Технически възможности” са
следните – “персонал, участващ в изпълнението на поръчката” - 10 т., „използвано
техническо оборудване при изпълнение на поръчката” – 5 т. и “опит при изпълнение на
подобни поръчки” – 25 т.
В методиката е предвидено, че по този показател скалата на възможните точки е от 0 до
40.
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Не е налице пояснение при какви условия се присъжда минимума и при какви
максимума от точки.
В документацията за участие, раздел V „Показателите, относителната им тежест и
методиката за определяне на комплексната оценка на офертата“ към показател „Обща
стойност на поръчката” е посочен подпоказател за оценка „Оценка на възможностите за
комплексно настаняване “.
В „Оценка на ценова оферта“ към документацията за участие вместо горепосочения
подпоказател се съдържат други два „Стойност на транспортните разходи на
участниците“ и „Стойност на разходите за консумативи“.
МЕТОДИКА 10
Критерии в методиката за оценка на офертите: най-ниска предложена цена; срок за
доставка след получаване на заявка от възложителя; срок за отпечатване и доставка
след получаване на заявка от възложителя при извънредни и спешни случаи. В частта
си за първия критерий "най-ниска предложена цена" методиката не предвижда начин за
оценяване на офертите с по-високи цени, освен за офертата с най-ниска цена.
Смесване на критерии за подбор, като критерии за оценка
Примери:
- в нарушение на чл. 25, ал. 7 ЗОП, методиката за оценка на офертите като един от подпоказателите е предвидена оценка на техническия и финансов капацитет на
участниците, напр. „участникът да е изпълнил през последните 3 години договори,
сходни с предмета на настоящата поръчка, за не по-малко от 100 000 лв. без ДДС”.
- в методиката се оценява броят на членовете на екипа на участниците.
- в нарушение на чл. 26, ал. 3 ПМС 55/2007 г. (в сила от 26.11.2010 г.), в методиката за
оценка на офертите са включени следните показатели: - "Опит на кандидата в
провеждане на предходни обучения" и "Опит в реализация и отчитане на сходни
проекти с европейско финансиране" (в допълнение, последният показател по своята
същност е ограничителен).
- предвидено следното съдържание на показател „Технически възможности”:
персонал, участващ в изпълнението на поръчката - 10 т.
използвано техническо оборудване при изпълнение на поръчката - 5 т.
опит при изпълнение на подобни поръчки – 25 т.
Изброените подпоказатели предвиждат оценяването на техническите възможности и
професионалната квалификация на участниците и по същество представляват критерии
за подбор:
-

-

-

Техническия показател е сбор от коефициенти представляващи броя на наетите
лица през последните 3 години и реализиран оборот през последните 3 години.
Предвидено е да се оценява годността на участниците като цяло, финансовото и
икономическо състояние, техническите възможности на участниците, а не
конкретното предложение за изпълнение на обществената поръчка.
Установеното представлява нарушение на § 1, т. 8 от ДР на ЗОП.
включени като показатели за формиране на комплексната оценка образованието,
професионалния опит и специфичния професионален опит на ключовите
експерти.
приложени рефернеции за изпълнени услуги по предмета на поръчката – до 10
точки;

10

-

-

Анотация на дейността на участника по предмета на процедурата, изясняваща
неговите технически възможности, списък на изпълнените поръчки през
последните две години, образователна и професионална квалификация на
персонала и справка за оборудването, машини и съоражения, с които кандидата
разполага – до 10 точки
персонал участващ в изпълнението на поръчката - 10 т.
използвано техническо оборудване при изпълнение на поръчката - 5 т.
попит в организирането на обучения, консултации, семинари, кръгли маси и
пресконференции– 15 т.
участие или разработка на анализи и оценки на прилагане на системите -10 т.
опит при разработване на методология и материали за провеждане на обучения –
10 т.

Нарушения относно документите, с които се доказва изпълнението на критериите
за подбор
Възложителят е поискал посочените документи без да е определил съответни критерии
за подбор, включващи минималните изисквания към финансовото и икономическо
състояние на участниците.
Пример:
Възложителят е посочил като изискуеми: справка-декларация за годишния рамер на
приходите от общата дейност и за размера на печалбата след данъчно облагане за
последната отчетна година; оригинал на заверени от участника копия на отчет за
приходи и разходи, както и счетоводен баланс за последната отчетна година.
(Изброените представляват документи по чл. 50 и чл. 51 ЗОП)
НАРУШЕНИЯ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
Отговори по искания за разяснения
Пример:
възложителят е изпратил разяснение само до лицето, отправило запитването, без да го
изпрати и на останалите лица, които са закупили документацията и са посочили адрес
за кореспонденция.
Неоснователно отстраняване на участници или неоснователно допуснат кандидат.
Съгласно чл. 69, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП участникът се отстранява от участие, ако не е
представил някой от документите по чл. 56, ал. 1 от ЗОП и/или не отговаря на
критериите за подбор, обявени от възложителя.
В документацията за участие, е посочено, че: „.... предлаганата цена за изпълнение на
поръчката се подготвя от участника по образец. Цените следва да бъдат представени в
български лева без ДДС. Ценовата оферта се поставя в отделен запечатан непрозрачен
плик с надпис „Предлагана цена”. Пликът с ценовата оферта следва да бъде подписан и
подпечатан от участника.”
Поради липсата на подпис и печат върху плика с предлагана цена възложителят е
отстранил участници в процедурата.
Основанието, че плика с ценовата оферта не е подписан и подпечатан от участника, не
е достатъчно основание за отстраняване на участниците в процедурата. Нарушен е чл.
69, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП и съответните участници са били неоснователно отстранени.
Неправилно прилагане на методика за оценка
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Възложителят е длъжен да прилага методиката за оценка по отношение на всички
допуснати до оценяване оферти, без да я променя.
Пример:
Съгласно условията, посочени в документацията за участие, за присъждане на
оценката по подпоказател „Оценка на ценовото предложение за наем на зали” на
показател „Обща стойност на поръчката” се взема стойността на наема за едно
обучение, продължаващо един ден и половина.
Един от участниците е посочил в ценовата си оферта наем на зали на ден. При оценката
по подпоказателя комисията е използвала сумата за наем за два дни, а не стойността за
ден и половина.
Избраният изпълнител не отговаря на изискванията на възложителя
Примери:
- Възложителят изисква изпълнението на изискванията по отношение на
професионалния опит да се докаже с копия от трудови/служебни книжки/граждански
договори. Вместо това избраните за изпълнители участници не представят такива
документи или са приложили декларация от лицето за трудовия стаж и местоработите
му/декларация, или декларират, че ще представят документите при сключване на
договор.
Възложителят
изисква
висше
образование/магистър
по
журналистика/PR/политология. Вместо това е представена диплома за завършено
висше образование – специалност електроинженер, свидетелство за следдипломна
квалификация - „Мениджмънт и маркетинг”. В други случаи са представени диплома
за висше образование по друга специалност (различна от изискуемите), копия от
сертификати и факсимиле от студентска книжка, от което е видно, че кандидатът е
записал задочно магистратура по връзки с обществеността или че е завършил
семестриално изискваната специалност.
Непредставяне на документи по чл. 31, ал. 4, т. 2 ПМС 55/2007 г. при сключване на
договора с избрания изпълнител
Пример:
в досието на проекта се съхраняват свидетелства за съдимост на законните
представители на кандидата от дата, следваща датата на сключване на договора.
В случай, че са налице официални документи, доказващи тези обстоятелства към датата
на сключване на договора, финансова корекция може да не се налага.
Липса на декларация по чл.31, ал.7 от ПМС 55/2007 г.
Непълни декларации по чл. 35 ЗОП на членовете на комисията
Пример:
- в подадените декларации не се декларира липсата на частен интерес по смисъла на
ЗПУКИ.
Липса на подпис върху документите, които подлежат на оценка
Неспазване на срока за издаване на решение за определяне на изпълнител
Съгласно чл. 73, ал. 1 от ЗОП възложителят е длъжен да издаде решение, с което да
обяви класирането на участниците и участника, определен за изпълнител в срок от 5
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работни дни след приключване на работата на комисията. Срокът започва да тече от
датата, на която протоколът за работата на комисията е предаден на възложителя.
Пример:
- Комисията е приключила работата си на 12.10.2009 г., а решението на възложителя за
определяне на изпълнител на обществената поръчка е от 03.11.2009 г. Под подписа на
възложителя на решението е записана дата 19.10.2009 г.
Неизпращане на решение за избор на изпълнител
Съгласно чл. 46, ал. 3 ПМС 55/2007 г., бенефициентът следва да изпрати решението за
избор на изпълнител в тридневен срок от издаването му до всички участници в
процедурата. Необходимо е бенефициентът да съхранява в досието на процедурата
доказателства за изпращане на решението за избор на изпълнител до всички участници
в процедурата. В противен случай се счита, че е ограничена възможността участниците
да обжалват резултатите от класирането.
В досието на поръчката не се съхранява информация за датата и начина на предаване на
подадените оферти на председателя на комисията.
Грешки при изчисление на присъдените точки, което е довело до неправилно
класиране.
НАРУШЕНИЯ ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА
Примери:
1. сключеният договор за обществена поръчка не съответства на проекта на
договор по отношение на механизмите за формиране на цените на
допълнителните услуги, срокове за плащане по договора, срокове за съгласуване
на заявка за организиране на мероприятия и авансово плащане. В
документацията за участие не се съдържат подобни условия и същите не са
били известни на участниците в процедурата. Със сключения договор са
изменени предварително обявените от възложителя условия за възлагане на
поръчката, по този начин са нарушени принципите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и т. 3 от
ЗОП за публичност и прозрачност и равнопоставеност на участниците.
2. промяна в срока на изпълнение на дейностите; промяна в обхвата на договора изискването за осигуряване на кафе - паузи и изхранване за участниците в
консултациите в рамките на нормативите за дневни; за осигуряване на средства
за нощувки на участниците в консултациите не се съдържа в сключения
договор; вместо мултимедия за провеждане на дейностите в подписания договор
се изискват преносими комютри; добавена неустойка в полза на изпълнителя.
Неосигуряване на достатъчна одитна пътека
За това нарушение Одитният орган прилага Насоките на ЕК относно
принципите, критериите и индикативните скали, приложими при налагане на
финансови корекции на ЕК по чл. 99 и 100 от Регламент 1083/2006
Примери:
- В досието на проекта не се съхраняват офертите на отстранените и на неспечелилите
участници (или се съхраняват отделни части, а не офертата в нейната цялост)
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- бенефициентът не предоставя цялата оферта на участниците, определени за
изпълнители – частта относно предлагана цена и пликовете, в които са били ценовите
оферти;
- липсват доказателства, че отговорите на възложителя на запитванията за разяснения
по документацията на поръчката са изпратени до всички участници, закупили
документация към съответния момент.
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