
ОДОБРЯВАМ:  

 

Миглена
Павлова
изпълнителен
директор на
АОП

СТАНОВИЩЕ*
за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Наименование:

Институт по публична администрация/ИПА/  /
Старо наименование  Институт по публична
администрация и европейска интеграция/
ИПАЕИ/

Вид: Публичен
Партиден номер в РОП: 1601

 

ПОРЪЧКА

Обект на поръчката: Услуги
Предмет: Осигуряване на логистика при провеждането на обучения по
проект “Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в
администрациите“за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по Оперативна програма „Добро управление” 20142020 г.,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд”.
Прогнозна стойност: 145039.03 BGN

 

ПРОЦЕДУРА

Уникален номер в РОП: 0160120160002
Вид на процедурата: Пряко договаряне
Решение за откриване на процедурата: № РД 15426 от 14.12.2016 г. 

 

СТАНОВИЩЕ

Прилагано правно основание: Чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП
Изисквания на ЗОП:
    възложителят  може  да  проведе  пряко  договаряне  с  определени  лица,
когато  обществената  поръчка  е  за  услуги  по  Приложение  №   2  и  е  на
стойност по чл. 20, ал. 2, т. 2 ЗОП.
 
Представени от възложителя мотиви и доказателства:
В Агенцията по обществени поръчки е постъпило Решение № РД 15426 от
14.12.2016  г.  на  изпълнителния  директор  на  Института  по  публична
администрация (ИПА) за откриване на процедура на пряко договаряне на



основание чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП.
В  мотивите  за  избор  на  процедура  се  посочва,  че  поръчката  е  за  услуги
свързани  с  организирането  на  събития,  които  са  включени  като  услуга  в
Приложение № 2  от  ЗОП. В  тази  връзка,  съгласно  чл.  182,  ал.  1,  т.  5  от
ЗОП,  възложителят  може  да  проведе  процедура  на  пряко  договаряне  с
определени  лица  по  реда  на  чл.  182,  ал.  1,  т.  5  от  ЗОП  само  когато
обществената поръчка е за услуги по Приложение № 2 и е на стойност от
70  000  лв.  без ДДС  до  500  000  лв.  без ДДС  (чл.  20,  ал.  2,  т.  2  от  ЗОП).
Настоящата поръчка попада в този ценови диапазон и в това приложение.
В подкрепа на мотивите са приложени, следните документи:
техническа спецификация;
покана за учатие в процедурата;
мотиви за избора на процедурата;
В  поле  V.2)  на  решението  се  посочва,  че  лицата,  до  които  се  изпраща
покана  за  участие  в  прякото  договаряне  са:  „РОЯЛ  ТРАВЕЛ
СВЕТИМЕКС“ ООД;  „ТЕЗА“ ООД; ЕТ „Тур Шанс Шаке Екмекчиян“.
В поле  IV.7) от решението е посочено, че  стойността на поръчката  е 143
233.33 лв. без ДДС.
 
Изводи:
В  съответствие  с  чл.  233,  ал.  2,  т.  2  ЗОП,  процедурите  на  договаряне,
открити  от  публични  възложители,  за  услуги  по  Приложение  №   2  към
ЗОП, на  стойност под прага  в  чл.  20,  ал.  1,  т.  1,  б.  „в“ ЗОП подлежат на
контрол от АОП, само когато са определени чрез случаен избор съгласно
методика  по  чл.  232,  ал.  2  ЗОП.  Съгласно  чл.  133,  ал.  1  от  ППЗОП
възложителят  е  длъжен  да  въведе  в  Системата  за  случаен  избор  (ССИ)
данни за всяка процедура, която подлежи на контрола по чл. 233, ал.2, т. 2
ЗОП,  в  деня  на  изпращане  за  публикуване  в  регистъра  на  решението  за
нейното откриване, като тази процедура подлежи на избор в продължение
на три работни дни след въвеждане на данните за нея в ССИ. В конкретния
случай настоящата процедура е открита с решение № Рд 15426/14.12.2016
г., регистрирана е в Системата за случаен избор с № 20161412016010014
и е определена за контрол по чл. 233, ал. 2, т. 2  във връзка с ал. 1 от ЗОП
на 15.12.2016 г., т.е. в тридневния срок по чл. 133, ал. 2 ППЗОП, с оглед на
което се приема, че същата подлежи на контрол.
В чл. 182, ал. 1,  т. 5 от ЗОП е регламентирано, че възложителят може да
проведе  пряко  договаряне  с  определени  лица,  когато  обществената
поръчка е за услуги по Приложение № 2 и е на стойност по чл. 20, ал. 2, т.
2  ЗОП.  Дейностите,  предмет  на  разглежданата  поръчка  (осигуряване  на
логистика  при  провеждането  на  обучения  по  проект  “Въвеждане  на
Общата  рамка  за  оценка  (CAF)  в  администрациите“)  са  включени  в
списъка на социалните услуги и други специфични услуги по Приложение
№ 2 към чл. 11, ал. 3 от ЗОП под описание „Административни, социални,
образователни,  здравни  и  културни  услуги”.  Съгласно  чл.  20,  ал.  2,  т.  2
ЗОП  възложителите  прилагат  процедурите  по  чл.  18,  ал.  1,  т.  12  или  13
ЗОП  (публично  състезание  или  пряко  договаряне),  когато  обществените
поръчки имат прогнозна стойност при услугите по Приложение № 2  от 70
000 лв. до съответния праг по ал. 1, в зависимост от вида на възложителя и
предмета  на  поръчката.  Предвид  факта,  че  възложителят  е  публичен,  то
прогнозната стойност на услугата би следвало да е от 70 000 лв. до 500 000
лв.  Стойността  на  разглежданата  процедура  е  145  039,03  лв  без  ДДС  и
съответно попада в указания в цитираната норма интервал от стойности.
С оглед на изложеното, в конкретния случай условията на чл. 182, ал. 1, т.
5 ЗОП са изпълнени и изборът на процедура се счита за законосъобразен.



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Прилагането на избраното правно основание е законосъобразно

* Забележка: Съгласно чл. 229, ал. 2 от ЗОП с контрола по чл. 233 от ЗОП
се оказва методическа помощ за законосъобразност при възлагането на
обществени поръчки. Когато законосъобразното прилагане на избраното
правно основание не е безспорно доказано при контрола и процедурата
завърши със сключване на договор, АОП уведомява органите по чл. 238, ал.
1 от ЗОП (чл. 135, ал. 3 от ППЗОП).


