Устойчива промяна в средата на подготовка, провеждане и
изпълнение на обществени поръчки

КОИ СМЕ НИЕ
11 години опит в обществените поръчки

 7 години опит в един от най-големите секторни възложители в страната
- 4 години като експерти в подготовката на документации за обществени
поръчки и членове на комисии по оценка;

- 3 години като ръководители на структура за подготовката и
провеждането на обществени поръчки;
 4 години практика като експерти консултанти по ЗОП на различни
бизнес сектори

ПРОЕКТ
 Обучения и блог за възможностите на чл. 33, чл. 100 и чл. 197 от
ЗОП, и тяхното прилагане
 Реално приложение на предложения за промяна и искания за
разяснения по обявени обществени поръчки
 Предложения за законодателни промени

ПРОЕКТ

чл. 100 от ЗОП – Изменение на условията
 Всяко заинтересовано лице може да поиска в определен срок промени
в условията на поръчката
 Възложителят може да направи промени в определен срок
 Възложителят удължава сроковете за получаване на оферти, когато с
промените са внесени съществени изменения в условията по обявената
поръчка
 Ако предложението за промяна касае срока за подаване на оферти, то
също трябва да се направи в срока за искане на промяна
 С публикуването на обявлението за изменение се смята, че всички
заинтересовани лица са уведомени

чл. 33 от ЗОП – Искане за разяснения по условията на процедурата
 Всяко лице може да поиска в определен срок разяснение по
всички документи в поръчката
 Възложителят е длъжен да отговори в определен срок, публично
без да посочва лицето, направило запитването
 С разясненията не може да се въвеждат промени в условията на
процедурата

чл. 196 - 198 от ЗОП – Жалба по откриване на обществена поръчка
 Всяко заинтересовано лице може да подаде жалба срещу решението за
откриване/промяна в определен срок
 На обжалване подлежат и действия или бездействия на възложителя, с
които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата
 Две инстанции – Комисия за защита на конкуренцията и Върховен
административен съд
 Публикуването на отговори по искане на разяснение, не винаги
отговаря на изискванията на ЗОП и това действие може да бъде
обжалвано!

Предложения за законодателни промени
 публичност на всички документи в преписката на обществената
поръчка, в това число актове и протоколи, създавани по време на
изпълнение на обществената поръчка, и ЕЕДОП
 ясна и единна методология, както и задължение за възложителите
за изчисление на актуална прогнозна стойност на обществената
поръчка и предоставяне на публична информация за този процес
 ясни и точни публични мотиви при хипотезата на чл. 112 - отказ
за сключване на договор от класирания на първо място участник,
както и посочване в закона на конкретни предпоставки при
наличието на които възложителят може да сключи договор с
класирания на второ място участник
 увеличаване сроковете, в които участниците могат да направят
предложения за промяна и да отправят искания за разяснения

