Приложими нормативни актове
1, ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
2, ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ
СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ
3, ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 160 ОТ 1 ЮЛИ 2016 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ
ПРАВИЛАТА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИ И
СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР С
ПУБЛИЧНА
ФИНАНСОВА
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Основни принципи при избора на
изпълнител
Публичност и
прозрачност

ИЗБОРЪТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО РЕДА НА
ЗУСЕСИФ

СЕ

ПРИЛАГА

ОТ

ВСИЧКИ

БЕНЕФИЦИЕНТИ, КОГАТО РАЗМЕРЪТ НА
БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ Е
ПО-ГОЛЯМ ОТ 50 НА СТО ОТ ОБЩАТА СУМА
НА ОДОБРЕНИЯ ПРОЕКТ.

Свободна и
лоялна
конкуренция

Равнопоставеност
и недопускане на
дискриминация

ОБЕКТ НА ВЪЗЛАГАНЕ СЪГЛАСНО ЗУСЕСИФ

- Строителство, вкл. отделни
строително-монтажни работи

Предвидената стойност за строителство, в т.ч. съфинансирането
от страна на кандидат за БФП или бенефициент, без ДДС, е

- Предоставяне на услуги

равна или по-висока от 50 000 лв.

- Доставки на стоки
Предвидената стойност за доставки или услуги, в т.ч.
съфинансирането от страна на кандидат за БФП
или бенефициент, без ДДС, е равна или по-висока от 30 000 лв.

Публична покана
Съдържание

ВАЖНО !

Срокът за публичния достъп до

поканата не може да е по-кратък от 7 дни

Данни

за

бенефициента;

обект

на

процедурата; описание на предмета на

процедурата;

изискванията

изпълнение

на

техническите
към

изискванията
на

процедурата;
спецификации;

изисквания
проект

за

оценка

критериите

финансова

помощ

или

бенефициента

разяснения по поканата

за

на

офертата;

място, дата и час, до който могат да се
подават оферти.

поискат писмено от кандидата за безвъзмездна

офертите;

оценка и методиката за определяне на
комплексната

за подаване на офертите лицата могат да

кандидатите;

към
договор;

ВАЖНО ! До 4 дни преди изтичането на срока

Публикуване

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

1. Изисквания за минимални икономически
и финансови възможности – чл. 3 ал.
11,12,14 и 15 от ПМС 160/2016

2. Изисквания за минимални технически
възможности/квалификации - чл. 3 ал. 14
и 15 от ПМС 160/2016

ПРИМЕРИ
ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКОТО И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

- реализиран оборот за всяка една от предходните 3 години, като необосновано е ограничена възможността оборотът
като общ размер да е постигнат за целия тригодишен референтен период;
- оборот за 1 календарна година въпреки, че референтният период за реализиране на оборота съгласно ПМС 160 е
тригодишен;
- изисквания за оборот, реализиран в изпълнение на дейности, финансирани единствено от международни и/или
европейски източници.
- ограничителен характер е налице и когато се смесват изискванията за финансово и икономическо състояние и
изискванията за технически възможности на участниците (заложени изисквания за успешно завършен брой проекти с
конкретни характериситики и на определена стойност.)
ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И/ИЛИ КВАЛИФИКАЦИЯ

- нарушения, свързани с изисквания за доказване единствено на трудов стаж на предложените експерти (опит се
доказва с участие в определен брой изпълнени дейности);
- брой изпълнени дейности със сходен предмет е непропорционален, като се изискват повече от 3 изпълнени дейности;
- залагане на изискване за наличие на собствена сервизна база;
- изисквания към експертите за опит в проекти, финансирани от ЕС или по определени оперативни програми, въпреки
че конкретната дейност, която експертът ще изпълнява се базира на умения, стандарти и правила, без значение от
източника на финансиране на процедурата.

КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

Икономически най-изгодна оферта

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА

ВАЖНО

:

трябва

да

Всички
са

показатели
свързани

с

предмета на процедурата

 Обективни, точни, количествено измерими показатели;
 Равен максимален брой точки по отделните показатели;
 Относителна тежест на показателите;

Нарушения, водещи до налагане
на ФК
Формулиране на
субективни показатели,
които не дават
възможност за реално
оценяване

показатели, които не
са свързани пряко с
предмета на
процедурата
Различия между
заложените показатели
в Методиката и
останалата
документация

Смесване на критериите
за подбор с
показателите за оценка

Единна методика за
оценка на офертите, при
наличието на предмет на
процедурата, разделен на
няколко обособени
позиции

ОЦЕНКА НА ОФЕРТИ

- Назначаване на оценители и резервен оценител –

нечетен брой;
- Декларации за безпристрастност и поверителност от
оценителите по по чл. 7, ал. 5 от ПМС №
160/01.07.2016 – след получаване на списъка с
кандидатите;
- Проверка за административно съответствие;
- Изискване на допълнителни документи при
констатирани липсващи или нередовни документи;
- Допълнителни доказателства на заявените
факти/обстоятелства, като това не води до промяна на
техническото/ценовото предложение;
- Отстраняване кандидати – чл. 8, ал.3;
- Оценка на допуснатите до този етап оферти;
- Изготвяне на протокол, който се утвърждава от
бенефициента;
- Уведомление на кандидатите;
- Право да изискат достъп до протокола/копие от него в
срок от 5 работни дни, предоставя се в 7-дневен срок.

Грешки при провеждане на
процедурите
 Неописване на всички действия на комисията в протокола или неописването
им в хронологичен ред;
 Определеният за изпълнител участник не отговаря на предварително
определените от възложителя изисквания, но в резултат на пропуски в
работата на комисията е допуснат до участие и оценка;
 Извършено е необосновано/неправомерно и дискриминационно
отстраняване на участници в процедурата за оценка на офертите;
 Неправилно прилагане от страна на комисията на определените показатели
за оценка, което е довело до неправилно класиране на офертите;
 в следствие на изискани разяснения от страна на комисията кандидатът да се
промени офертата и това негово действие да бъде прието от Оценителната
комисия

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

Задължително – чл. 9, ал. 1
от ПМС

По преценка на възложителя

ВАЖНО: Неспазването на изрично
изброените в ПМС 160/2016
хипотези води до налагане на
финансова корекция

Незадължително – чл. 9, ал.
2 от ПМС

Сключване на договор с изпълнител

Възложителят сключва договор с
избрания от него изпълнител, след
като
бъдат
представени
документите,
изчерпателно
изброените в чл. 53, ал. 2 от
ЗУСЕСИФ. Непредставянето на
един или повече от изискуемите
документи е основание за отказ от
сключване на договор. В случай че
не бъдат спазени двете хипотези
от страна на възложителя, същият
подлежи
на
налагане
на
финансова корекция.

Сключване на договор с изпълнител

ВАЖНО:
Гаранция
за
добро
изпълнение – непредставянето й
към момента на сключване на
договор е предпоставка за налагане
на финансова корекция.

Грешки при сключване и изпълнение
на договорите с изпълнители
Несъответствие на сключения
договор с направените от
кандидата
предложения,
включени
в
подадената
оферта

Пример: Изменение в цената на изпълнение на
процедурата; промяна на количеството или
обема; промяна на срока за изпълнение на
процедурата; промяна в начина плащане и др.

Пример: Непредставяне на свидетелства
за съдимост на всички, лица, имащи
правомощия
да
представляват
дружеството, спечелило процедурата и др.

Непредставяне
на
всички
изискуеми съгласно чл. 12 от
ПМС 160/2016г.

Случаи на възлагане извън
приложното поле на ЗУСЕСИФ
При доставки и услуги
– предвидена стойност
без ДДС е 30 000лв.

Най-малко две предложения
Обосновка за направения избор на изпълнител
Сключен договор

При доставки и услуги –
предвидена стойност
без ДДС е равна или
по-висока от 264 033
лв. без ДДС

Най-малко две предложения
Обосновка за направения избор на изпълнител

При доставки и услуги –
предвидена стойност без
ДДС е равна или повисока от 30 000лв. и
по-ниска от 264 033 лв.
без ДДС
Следва да бъде проведена процедура „избор
с публична покана“ по реда на ЗУСЕСИФ и
подзаконовите актове по прилагането му

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО

