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Функции на Одитния орган по ЕСИФ
Регламент № 1303/2013 – чл. 127
Одитният орган всяка година представя на ЕК одитно становище и контролен
доклад с резултатите от три типа одитни ангажименти:
- одити на операциите (на ниво проект) – оценка на законосъобразност и
редовност на декларираните пред ЕК разходи през счетоводната година чрез
документални проверки и физически проверки/проверки на място;
- одити на системите (на ниво УО/СО) – оценка на адекватното и ефективно
функциониране на СУК;
- одит на отчетите (на ниво УО/СО) – оценка дали отчетите са верни и точни
и дават вярна представа за транзакциите/СУК.
Резултати с финансово влияние от одитите: индивидуални нередности
и/или системни грешки;
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Функции на Одитния орган по ЕСИФ
Регламент (ЕС) № 1303/2013 – чл. 127
Проверки на обществени поръчки:
- в одити на операциите – законосъобразност на разходите за дейности,
представляващи обект на обществени поръчки – строителство, доставки,
услуги;
При установени отклонения – преценка дали е налице индивидуална
нередност и дали нередността е коригирана от УО/СО;
-

в одити на системите – при оценка на Ключово изискване 4 към СУК
„Адекватни управленски верификации“.

Ако в рамките на управленската верификация не са установени и коригирани
индивидуалните нередности – преценка дали има системна грешка/нередност
и ако да, остойностяване чрез плоска корекция по програмата (единна ставка)
или екстраполация – чл. 30 и чл. 31 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014
на ЕК .
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Относно формулираните при откриване на
процедурата изисквания
- предмет на обществената поръчка – групиране
на дейности, които не представляват интерес на една
група икономически оператори; неясно описание на
дейностите от обхвата на предмета на поръчката;
- технически спецификации – използване на
марки, модели, стандарти без „или еквивалент“;

16.7.2018 г.
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Относно формулираните при откриване на
процедурата изисквания
Незаконосъобразни предмет на обществената
поръчка и технически спецификации
(финансово влияние):
- в зависимост от тежестта на нарушението 25 %, 10 %
или 5 % финансова корекция;
- тежестта се преценява основно спрямо броя на
получените оферти в процедурата, както и спрямо др.
относими факти;

16.7.2018 г.
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С критериите за подбор се определят минималните
изисквания за допустимост.
Критериите за подбор включват изисквания относно:
1. Годността (правоспособността) за упражняване на
професионална дейност;
2. Икономическото и финансовото състояние;
3. Техническите и професионални способности.
чл. 59, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП

16.7.2018 г.
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Използването им не е задължение, а право …, НО
Общи изисквания към критериите за подбор и
документите за доказването им:
- да са изрично установените в закона критерии за подбор и
документи;
- да са необходими за установяване на възможността на
участниците да изпълнят поръчката;
- да са пропорционални на предмета, стойността, обема и
сложността на поръчката;
чл. 59, ал. 1-3 от ЗОП

16.7.2018 г.
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Единен европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП)
ЩО Е ТО?
Декларация за две групи обстоятелства:
- за липса на основания за отстраняване;
- за съответствие с критериите за подбор.
Посочват се националните бази данни, в които се съдържат
декларираните обстоятелства, или компетентните органи са
длъжни да предоставят информация.
Право на възложителя да изиска от участниците доказване на
декларираните обстоятелства в хода на процедурата, когато е
необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
чл. 67 от ЗОП
16.7.2018 г.
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Единен европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП)
Подава се от:
• участника
• всеки от участниците в обединението, което не е юридическо
лице
• всеки подизпълнител
• всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в
изпълнението на поръчката („трети лица“)
чл. 67, ал. 2, чл. 65, чл. 66 от ЗОП
чл. 39 от ППЗОП

16.7.2018 г.
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Годност (правоспособност) за упражняване на
професионална дейност
- участниците да са вписани в търговския регистър и/или в
съответен професионален регистър, ако е необходимо за
изпълнението на поръчката;
- при услуги - когато за изпълнението им е необходимо
специално разрешение или членство в определена организация,
участниците да докажат наличието на такова разрешение или
членство.
За чуждестранните лица – еквивалентни документи от
държавата, в която са установени.
Чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП
16.7.2018 г.
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Относно формулираните при откриване на
процедурата изисквания към участниците
- ограничителни изисквания спрямо
чуждестранните икономически оператори – липса
на изрично посочване, че се допускат еквивалентни
документи от държавата, в която са установени
икономическите оператори
- - в областта на строителството – референции към
националния режим за застраховане
професионалната отговорност; национални
регистрации на строителите и лицата, упражняващи
строителен надзор; национална правоспособност на
инженерите
в инвестиционното проектиране и др. 11
16.7.2018
г.

Относно формулираните при откриване на
процедурата изисквания към участниците
- ограничителни изисквания спрямо
чуждестранните икономически оператори
- - при самолетни билети и организиране на
пътувания/семинари – удостоверяване право да се
продават самолетни билети на територията на
България; наличие на регистрация по Закона за
туризма;
- - при доставки на медицинска техника – валидни
разрешения за търговия с медицински изделия на
територията на България; лицензия за работа с
източници на йонизиращи лъчения и др.
16.7.2018 г.
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Относно формулираните при откриване на
процедурата изисквания към участниците
- Непропорционални изисквания относно
правоспособността на участниците
- - изисквания за регистрации/лицензии/ разрешителни,
които не са необходими за изпълнение на поръчката –
да са лицензирани като Център за професионално
обучение (при поръки за избор на обучители); да са
регистриран одитор по ЗНФО (при поръчки за одит на
проекти);
- - неизпълними при подаване на офертите изисквания –
разрешение за внос и износ на източници на
йонизиращи лъчения (издава се за конкретна доставка,
а не по принцип).
16.7.2018 г.
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Относно формулираните при откриване на
процедурата изисквания към участниците
- Непропорционални изисквания относно
правоспособността на участниците
- - относно категорията строежи – изискване на повисока категория строежи от необходимата, изискване
на различни групи от необходимите.
- - оторизация за доставка за конкретната обществена
поръчка.

16.7.2018 г.
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Относно формулираните при откриване на
процедурата изисквания към участниците
- Изисквания, водещи до неравно третиране на
различните видове участници
- - изключване на определен вид участници от
допустимите в поръчката.
- - определяне на специални изисквания към определен
вид участници.

16.7.2018 г.
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Относно формулираните при откриване на
процедурата изисквания към участниците
- Непропорционални изисквания относно
икономическото и финансово състояние на
участниците
- - относно източника на оборота – да е от дейности,
финансирани със средства от ЕС; дейности, които не са
в сферата на предмета на поръчката.
- - относно размера на оборота – непропорционален при
поръчки с обособени позиции; при поръчки, които се
изпълняват за повече от една година.
16.7.2018 г.
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Икономическо и финансово състояние – видове критерии
за подбор:
1. реализиран минимален общ оборот и/или минимален оборот в
сферата, попадаща в обхвата на поръчката;
2. застраховка "Професионална отговорност" – покритието да
пропорционално на обема и характера на поръчката или да е
съобразено с предвидено в нормативен акт покритие;
3. постигнато положително съотношение между определени активи
и пасиви – възложителят определя начина за изчисляване,
прилагайки методика, уредена в ППЗОП.
чл. 61, ал. 1 и ал. 6, чл. 62, ал. 3 от ЗОП
16.7.2018 г.
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Документи за доказване на икономическо и
финансово състояние:
1. удостоверения от банки -->
2. доказателства за наличие на застраховка "Професионална
отговорност";
3. годишните финансови отчети или техни съставни части, когато
публикуването им се изисква;
4. справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в
обхвата на поръчката.
Ако участник не е в състояние да представи поисканите от
възложителя документи, той може да докаже своето икономическо
и финансово състояние с всеки друг документ, който възложителят
приеме за подходящ.
чл. 62, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП
16.7.2018 г.
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Относно формулираните при откриване на
процедурата изисквания към участниците
- Непропорционални изисквания относно
икономическото и финансово състояние на
участниците
Застраховката за професионална отговорност при
проектиране и строителство...
- липса на изрично допускане на еквивалентни
застраховки за чуждестранните лица;
- срок на валидност, който е по-дълъг от срока за
получаване на офертите;
- размер, който надхвърля правно уредения минимум.
16.7.2018 г.
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Технически и професионални способности
1. да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или
сходни с тези на поръчката (в последните 3/5 г.);
2. да разполага с необходимия брой технически лица и/или
организации;
3. да разполага с необходимите технически средства и
съоръжения за осигуряване на качеството, както и с
инструменти, съоръжения и техническо оборудване;
4. да разполага с персонал и/или с ръководен състав с
определена професионална компетентност и др.;
5. да прилага определени мерки за опазване на околната
среда;
6. да прилага системи за управление на качеството.
16.7.2018 г.
20
чл. 63, ал. 1 от ЗОП

Технически и професионални способности
Не се допускат условия или изисквания, които са:
- свързани с изпълнението само на обществени поръчки, или
- с изпълнението на конкретно посочени програми или
проекти, или
- с конкретизирането на източници на
финансиране, или
- на определен брой изпълнени договори с конкретно
посочване на предмета им.
чл. 63, ал. 6 от ЗОП

16.7.2018 г.

21

Документи за доказване на технически и
професионални способности
1. списък на строителството, доставките, услугите, …заедно с
доказателство за извършената доставка или услуга
(строителство - удостоверения за добро изпълнение);
2. списък на технически лица и/или организации;
3. списък на техническите средства и съоръжения за
осигуряване на качеството;
4. списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в
който е посочена професионална
компетентност на лицата и др. …
Чл. 64, ал. 1 от ЗОП
16.7.2018 г.
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Относно формулираните при откриване на
процедурата изисквания към участниците
- Непропорционални изисквания относно опита на
участниците
- - относно броя на доставките, услугите, строителството;
- - дейностите да са финансирани от определени
източници – ЕС, оперативни програми, определени
фондове на ЕС и др.;
- - комбинация между характеристики на дейностите и
тяхната стойност – рехабилитация на Х км път с
определени характеристики на стойност 5 млн. лв.
16.7.2018 г.

23

Относно формулираните при откриване на
процедурата изисквания към участниците
- Непропорционални изисквания относно техническото
оборудване
- - изискване на оборудване, което не е необходимо за
изпълнение на поръчката;
- - изискването да е налично на определена територия –
сервизна база в София; офис в София при доставка на
електронни самолетни билети;

16.7.2018 г.
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Относно формулираните при откриване на
процедурата изисквания към участниците
- Непропорционални изисквания относно
професионалната компетентност
- - професионална компетентност (образование и/или
опит), която не съответства на правно изискуемата или
на дейностите, които подлежат на изпълнение –
техническият ръководител по чл. 163а от ЗУТ може да е
строителен инженер или строителен техник; експертът
логистика при поръчки за организиране на обучения да
е магистър при задължения да придружава пътуващите
и др.;
- - опит на експертите – вид и продължителност.
16.7.2018 г.
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Ползване капацитета на трети лица
- без значение е правната връзка между участника и третото
лице
- отнася се до критериите, свързани с икономическото и
финансовото състояние, техническите способности и
професионалната компетентност.
чл. 65, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП

16.7.2018 г.
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Ползване капацитета на трети лица
- наличието на капацитета се доказва с документи за поетите от
третите лица задължения.
- третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за
подбор, за доказването на които участникът се позовава на
техния капацитет за тях да не са налице основанията за
отстраняване от процедурата.
- възложителят може да предвиди изискване за солидарна
отговорност за изпълнението на поръчката от участника
и третото лице, чийто капацитет се използва за доказване на
икономическото/финансовотосъстояние.
чл. 65, ал. 3-6 от ЗОП

16.7.2018 г.
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Относно формулираните при откриване на
процедурата изисквания към участниците
- Ограничаване правото да се ползва капацитета на
трети лица
- - техническото оборудване – само собствено или само
собствено или наето; точно определени документи;
- - експертите – такива, с които участникът е в
определени отношения към момента на подаване на
офертата;
- - внимание! – оборотът и опитът могат да са на третото
лице!

16.7.2018 г.
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Относно формулираните при откриване на
процедурата изисквания към участниците

Анализ на финансовото влияние:

- в зависимост от тежестта на нарушението 25 %,
10 % или 5 % финансова корекция;

- тежестта се преценява основно спрямо броя на
получените оферти в процедурата, както и
спрямо др. относими факти, дали касае
ограничението участникът или разполагаеми
експерти/оборудване;

- винаги има финансово влияние;
16.7.2018 г.
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Общи положения
Правна уредба относно:
- показателите за оценка – вид, какви да бъдат ... да не
бъдат 
- реда за присъждане на оценките – изисквания към
съдържанието на методиката за комплексна
оценка.

чл. 70 и чл. 71 от ЗОП
16.7.2018 г.
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Оптимално съотношение качество/цена
Изисквания към показателите (какви да бъдат)
1. измерител на качество, включително технически
параметри, естетически и функционални характеристики,
достъпност, предназначение за всички потребители,
социални, екологични и иновативни характеристики и
иновативни търговски техники и условия;
2. организация и професионална компетентност на
персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката,
когато качеството на ангажирания с изпълнението на
поръчката персонал може да окаже съществено влияние
върху изпълнението на поръчката, или
3. обслужване и поддръжка, техническа помощ и условия,
като: дата на изпълнение, начин и срок на изпълнение или
срок на завършване.
чл. 70, ал. 4 и чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП
16.7.2018 г.
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Оптимално съотношение качество/цена
Изисквания към показателите
(какви да бъдат)
- да са свързани с предмета на поръчката;
- да съдържат фактори, които се отнасят до
всеки етап от жизнения цикъл на строителството, доставките
или услугите, независимо че тези фактори не се отнасят до
характеристиките, посочени в техническите спецификации.
Факторите не трябва да дават неограничена свобода на
избор и трябва да гарантират реална конкуренция.
- при поръчки с обект проектиране и изпълнение на
строителство - да включват характеристики, относими към
всяка от двете дейности.
чл. 70, ал. 5 и ал. 9 от ЗОП
16.7.2018 г.
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Оптимално съотношение качество/цена
Изисквания към показателите
(какви да НЕ бъдат)
Не се допуска показатели за оценка, които:
-- отчитат времето за извършване на плащанията
(отложено или разсрочено плащане) или
-- оценяване на размера или отказа от авансово плащане,
когато се предвижда предоставяне на аванс;
-- оценяват пълнотата на информацията.
чл. 70, ал. 11 от ЗОП и чл. 33, ал. 1 от ППЗОП

16.7.2018 г.
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Оптимално съотношение качество/цена
Изисквания към реда за присъждане на оценките
Начинът трябва:
1. да дава възможност да се оцени нивото на изпълнение,
предложено във всяка оферта, в съответствие с предмета на
обществената поръчка и техническите спецификации;
2. да дава възможност да бъдат сравнени и оценени обективно
техническите предложения в офертите;
3. да осигурява на участниците достатъчно информация за
правилата, които ще се прилагат при определяне на оценката по
всеки показател, като за:
а) количествено определимите показатели се определят
стойностите в цифри или в проценти и се посочва начинът за
тяхното изчисляване;
б) качествените показатели, които са количествено неопределими,
се посочва начинът за тяхното оценяване от комисията с конкретна
стойност чрез експертна оценка.
16.7.2018 г.
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чл. 70, ал. 7 от ЗОП

Ниво на разходите за целия жизнен цикъл
Изисквания към показателите (какви да бъдат)
Цена на придобиване и един или повече от посочените подолу показатели:
1. разходи, които се поемат от възложителя или други ползватели,
като:
- разходи за използване (за потребление на енергия и др. ресурси);
- разходи за поддръжка;
- разходи в края на експлоатационния период (за събиране и
рециклиране);
2. разходи, свързани с екологични фактори.
чл. 71, ал. 1 от ЗОП

16.7.2018 г.
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Ниво на разходите за целия жизнен цикъл
Изисквания към реда за присъждане на оценките
- да се посочат данните, които следва да представят участниците;
- начин за определяне на оценките;
При разходи, свързани с екологични фактори:
- да се основава на недискриминационни критерии и да дава
възможност за обективна проверка;
- да е достъпен за всички заинтересовани лица;
- изискваните данни да могат да бъдат предоставени от
участниците при полагане на разумни усилия.
чл. 71, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП

16.7.2018 г.
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Относно формулираните при откриване на
процедурата изисквания към участниците
Незаконосъобразна методика за оценка на офертите
- смесени с критерии за подбор показатели за оценка;
- методика на „средните величини“;
- показатели за оценка, които не са свързани с предмета
на поръчката - например, оценяват се бонуси, други
предложения, които не са свързани с техническите
спецификации, за които не са определени параметри от
възложителя;
16.7.2018 г.
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Относно формулираните при откриване на
процедурата изисквания към участниците
Незаконосъобразна методика за оценка на офертите
- грешки във формулите или цялата методика
(неправилно съотношение между относителната тежест
на показателите, посочена в обявлението, и тежестта
им, заложена във формулите за комплексна оценка на
офертите);
- оценяване на предложения, които не отговарят на
изискванията на възложителя;
16.7.2018 г.
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Относно формулираните при откриване на
процедурата изисквания към участниците
Незаконосъобразна методика за оценка на офертите

- в зависимост от тежестта на нарушението 25 %,
10 % или 5 % финансова корекция;
- тежестта се преценява основно спрямо броя на
получените оферти в процедурата, както и спрямо
др. относими факти, относителната тежест на
засегнатия показател;
- винаги има финансово влияние;
16.7.2018 г.
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Относно публичността на обществената поръчка
- приложим ред за възлагане – незаконосъобразно
резделяне на поръчката; липса на изискуемата процедура;
незаконосъобразен избор на процедура по договаряне;
- липса на изискуемата публичност – липса на обявления
за предварителна информация, обявленя и обявления за
изменение и допълнителна информация до ОВЕС;
- непълно обявление за обществена поръчка – липса на
количество или обем на поръчката/ прогнозна
стойност/интернет адрес, на който може да бъде намерена
документацията.
16.7.2018 г.
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Относно публичността на обществената поръчка
Анализ на финансовото влияние:
- т. 1 и т. 2 от Насоките на ЕК - 100 %/ 25 %;
- т. 8 от Насоките на ЕК – 5 %/ 10 % или 25 %.

16.7.2018 г.
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Срокове за получаване на офертите:
- Основни;
- Намалени при откриване на процедурата;
- Удължени при откриване на процедурата;
- Удължени след откриване на процедурата;

16.7.2018 г.
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Основни срокове за получаване на оферти:
- открита процедура – 35 дни;
- публично състезание – 21 дни за доставки и
услуги/28 дни за строителство;
- събиране на оферти с обява - 7 дни за доставки и
услуги/15 дни за строителство.
Сроковете се изчисляват от датата на
изпращане на обявлението за публикуване.
чл. 74, чл. 178, ал, чл. 188 от ЗОП
16.7.2018 г.
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Намалени срокове за получаване на офертите
при откриване на процедурата при ОТКРИТА
ПРОЦЕДУРА (основания):
- публикувано
обявление
за
предварителна
информация – не по-кратък от 15 дни;
- възможност за подаване на оферти с електронни
средства в съответствие с чл. 39, ал. 1, 2 и ал. 8-13 от
ЗОП – (-) 5 дни ;
- при необходимост от спешно възлагане на поръчката,
което прави невъзможно спазването на срока от 35 дни
– не по-кратък от 15 дни.
Основанията за намаляване на сроковете
не могат да се използват едновременно.
чл. 74, ал. 2-5 от ЗОП
16.7.2018 г.
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Намалени срокове за получаване на офертите при
откриване на процедурата при ПУБЛИЧНО
СЪСТЕЗАНИЕ (основания):
- при необходимост от спешно възлагане на поръчката,
което прави невъзможно спазването на срока от 21/28 дни –
не по-кратък от 10 дни.
Основанията за намаляване на сроковете не могат
се използват едновременно.
чл. 178, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП

16.7.2018 г.
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Удължени (+) срокове за получаване на офертите при
откриване на процедурата за ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА и
за ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ (основания):
- липса на неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез
електронни средства до ЦЯЛАТА документацията за
обществената поръчка – (+) 5 дни;
- поставени от възложителя изисквания за защита на
информация с конфиденциален характер – (+) 5 дни;
- офертите могат да се съставят само след посещение на
обекта или след проверка на място на допълнителни
документи, свързани с обществената поръчка – колко ??? …
не е определено
чл. 32, ал. 3, ал. 4,
чл. 45, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП
16.7.2018 г.
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Удължени срокове за получаване на офертите СЛЕД
откриване на процедурата (основания):
- проведени са пазарни консултации и е получена една
оферта, от лице, участвало в проведените консултации и/или
при разработването на документацията;
- при съществени изменения в условията по обществената
поръчка, които налагат промяна в офертите на участниците;
- при своевременно поискани разяснения, когато не могат да
бъдат предоставени в сроковете, предвидени в ЗОП;
- при производство по обжалване.
Чл. 44, ал. 4, чл. 100, ал. 7 и
ал. 11 от ЗОП
16.7.2018 г.
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Обхват на достъпа до документацията –
неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез
електронни средства.
Изключения:
- технически причини – справка чл. 39, ал. 3 от ЗОП или
- защита на класифицираната информация и др.

чл. 32, ал. 1, чл. 39, ал. 3, чл. 102, ал. 3 от ЗОП
чл. 42, ал. 2 от ЗОП
16.7.2018 г.
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Време за достъп до документацията
Начало на достъпа:
- датата на публикуване на обявлението в ОВЕС или
- датата на публикуване на обявлението в РОП, когато
обявлението не се публикува в ОВЕС.
Край на достъпа:
- да съвпада с крайния срок за получаване на офертите
(минимум) – специални правила няма, приложими са
правилата за съхраняване на документите в профила на
купувача (чл. 24, ал. 3 от ППЗОП).
чл. 32, ал. 1, чл. 39, ал. 3, чл. 102, ал. 3 от ЗОП
16.7.2018 г.
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Относно публичността на обществената поръчка
- срок за получаване на офертите – обявление за
предварителна информация, което не съдържа
необходимата информация; ограничен достъп до
документацията електронен път; неизпълнение на
задължение за удължаване на срока – съществени
изменения, късни разяснения, спиране поради
обжалване.
- срок за достъп до документацията за участие –
недостатъчен срок за достъп спрямо срока за
получаване на офертите.
16.7.2018 г.
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Относно публичността на обществената поръчка

- Незаконосъобразен срок за получаване на
офертите (финансово влияние):
- съотношение между законосъобразния срок и
незаконосъобразното намаление;
- 25 % (за >= от 50 % незаконосъобразно намаление, 10
% (за >= 30 % незаконосъобразно намаление) или 5 %/
2 % (за друго по-малко намаление) финансова
корекция;

16.7.2018 г.
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Относно публичността на обществената поръчка

- Незаконосъобразен срок за закупуване/
получаване на документацията за участие
(финансово влияние):

- съотношение между срока за получаване на офертите
и срока за закупуване на документацията за участие;

- финансови корекции от 25 % (за < от 50 %), 10 % (за <
от 60 %) или 5 % (за < от 80 %).

16.7.2018 г.
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- Дата и място на провеждане на публичните заседания на
комисията
- Обявяване на заседанията (*при разглеждане на оферти,
подадени на хартиен носител):


заседание за отваряне на офертите – съгласно
обявлението или при промяна чрез профила на купувача
най-малко 48 часа преди новоопределения час.



заседание за отваряне на ценовите предложения
– не по-късно от два работни дни преди датата - най-малко
чрез съобщение в профила на купувача.

- На публичните заседания могат да присъстват участниците в
процедурата или техни упълномощени представители, както и
представители на средствата за масово осведомяване.

16.7.2018 г.

чл. 53, чл. 54, ал. 1 и 2 и чл. 57 ал. 3 от ППЗОП
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Комисията е длъжна:
- да установи всички липси, непълноти или
несъответствия на информацията, включително
нередовност
или
фактическа
грешка,
или
несъответствие с изискванията към личното
състояние или критериите за подбор,
- да ги посочи в протокола и
- да изпрати протокола на всички участници в деня на
публикуването му в профила на купувача.
чл. 54, ал. 7-12 от ППЗОП
16.7.2018 г.
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Участниците имат право:
- в срок до 5 работни дни от получаването на
протокола - нов ЕЕДОП и/или други документи, които
съдържат променена и/или допълнена информация;
- да заменят подизпълнител или трето лице, ако не
отговарят на условията.
- да докажат личното си състояние и съответствието с
критериите за подбор с факти и обстоятелства,
настъпили след крайния срок за получаване на
оферти.
чл. 54, ал. 7-12 от ППЗОП
16.7.2018 г.
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Участникът може по собствена преценка:
- да замени представените документи или
- да представи нови документи и информация, с които
смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя
условия.
=>
Комисията няма право да определя
документите, които следва да представи участникът.
Тя само установява нередовността в документите,
посочва ги в протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП и
уведомява за това участниците.
чл. 54, ал. 7-13 от ППЗОП и
чл. 104, ал. 4 и 5 от ЗОП
16.7.2018 г.
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Основанията за отстраняване са:
- не е декларирана в ЕЕДОП липсата на пречки за
участие в процедурата (чл. 54 и чл. 55 от ЗОП) и/или
не са представени мерки за надеждност;
- наличие на несъответствие с критериите за подбор;
чл. 107, чл. 104, ал. 4 и 5 от ЗОП
чл. 54, ал. 7-13 от ППЗОП

16.7.2018 г.
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Основания за отстраняване във връзка с офертата:
 не отговаря на предварително обявените условия на
поръчката, например не съдържа предложения
-- по всички параметри от техническите спецификации
и/или
-- по всички показатели за оценка.
 при непредставена в срок обосновка за поблагоприятно предложение или
 при обосновка, която не е приета съгласно чл. 72, ал.
3 – 5 от ЗОП
чл. 107 от ЗОП и чл. 39, ал. 3 – 5 от ППЗОП
16.7.2018 г.
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Относно равното третиране на участниците
Участникът, определен за изпълнител, не отговаря на
изискванията:
Неоснователно отстранени участници;
Неравно третиране на участника, определен за
изпълнител, и отстранените участници;

16.7.2018 г.
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Относно равното третиране на участниците

- в зависимост от тежестта на нарушението –
25 %, 10 % или 5 % финансова корекция;
- индикатори за измама в определени случаи.

16.7.2018 г.
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Относно равното третиране на участниците
Незаконосъобразно изменение на договора преди и
след сключването му:
Преди ..........
- договорът не включва всички предложения, въз
основа на които участникът е определен за
изпълнител;
- договорът не съответства на проекта, съдържащ се в
документацията за участие;
- договорът е сключен без съответните документи.
16.7.2018 г.
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Относно равното третиране на участниците
Незаконосъобразно изменение на договора преди и
след сключването му:
- След ...
- - договорът следва да е изпълнен съобразно
изискванията, заложени в документацията за
поръчката, и предложенията на участника, определен
за изпълнител;
- - особено внимание на срок, цена, други оценявани
предложения, включително експертите от екипа за
изпълнение на поръчката.
16.7.2018 г.
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Относно равното третиране на участниците
Незаконосъобразно изменение на договора
преди и след сключването му (финансово
влияние):
- в зависимост от тежестта на нарушението финансова
корекция от 25 % и 100 % върху незаконосъобразното
изменение;
- по изключение 5% и 10 % в зависимост от тежестта
на нарушението.

16.7.2018 г.
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

16.7.2018 г.
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