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ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

• Стара Загора

дати: J U ?

ОТНОСНО: Постъпило писмо с вх. № 5182/18.11.2015г. съдържащо запитване относно 
обществена поръчка с предмет: „Изработка, доставка и монтаж и монтаж на 
офис обзавеждане за нуждите на структурните звена при Тракийски 
университет гр. Стара Загора, по обособени позиции”, открита с Решение 
№4827 от 28.10.2015г. давам следните разяснения:

ВЪПРОС: „Изискванията, посочени в Документацията за участие в 
открита процедура с предмет: „Изработка, доставка и монтаж и монтаж 
на офис обзавеждане за нуждите на структурните звена при Тракийски 
университет гр. Стара Загора, по обособени позиции”, Раздел III, т. 5 -  т. 5.1, 
5.2, 5.3, 5.5, отнасят ли се за участници, които са специализирани 
предприятия и кооперации на хора с увреждания, регистрирани в Агенцията 
за хората с увреждания? ”

Отправеното запитване касае поставените от Възложителя в настоящата 
обществена поръчка Критерии за подбор, включващи минимални изисквания 
за технически възможности и квалификация на участниците и по -  
конкретно: „доставки (дейности), еднакви или сходни с предмета на 
обществената поръчка по съответната обособена позиция, изпълнени през 
последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата” (т. 
5.1 от Документацията за участие); „наличие на разработена, внедрена и 
сертифицирана Система за управление на качеството по стандарт ISO 
9001:2008 или еквивалентен” (т. 5.2 от Документацията за участие); „екип 
от минимум 3 (три) лица, пряко ангажирани с дейностите по доставка и 
монтаж на обзавеждането/оборудването” (т. 5.3 от Документацията за 
участие); „наличието на офис и/или сервизна база с посочване на телефон и 
лице за контакт”(т. 5.4 от Документацията за участие); „наличието на 
минимум 2 (две) транспортни средства, посредством които ще се изпълнява 
доставката” (т. 5.5 от Документацията за участие).

Поставените от Възложителя критерии за подбор се отнасят за всички 
участници в настоящата обществена поръчка, както и независимо за коя от 
посочените Обособени позиции се подава оферта за участие.

Изключения за неприлагане на посочените в Документация за участие 
минимални изисквания за подбор не са предвидени в настоящата Открита 
процедура, в това число и що се отнася до качеството на лицата -  участници, 
които са специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, 
регистрирани в Агенцията за хора с увреждания.

Изключения в горния смисъл, респективно по -  благоприятни условия за 
посочената категория участници, не са предвидени и в приложимата към 
датата на откриване на настоящата обществена поръчка нормативна уредба -  
чл. 16г от ЗОП (изм. и доп. ДВ-бр. 79 от 13.10.2015 г.).
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По -  конкретно, приложимите правни норми в настоящата Открита 
процедура са следните:

❖ Разпоредбата на чл. 16г, ал. 7 от ЗОП (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, 
бр. 79 от 2015 г.1: „В случаите по ал. 1 и 2 кандидатът или 
участникът, който е специализирано предприятие или кооперация на 
хора с увреждания, посочва в заявлението или в офертата си номера, 
под който е вписан в регистъра на специализираните предприятия и 
кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с 
увреждания, или информация относно регистрация в еквивалентен 
регистър на държава - членка на Европейския съюз”.

❖ Разпоредбата на чл. 1бг, ал. 9 от ЗОП (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, 
бр. 79 от 2015 г. ): „Заявленията или офертите на лицата по ал. 6 се 
разглеждат само ако няма: 1. кандидат или участник, за когото 
поръчката е запазена и който отговаря на критериите за подбор, 
или 2. участник, за когото поръчката е запазена и чиято оферта 
отговаря на изискванията на възложителя”.

❖ Разпоредбата на 8 7 от Преходните и заключителни разпоредби 
към Закона за изменение и допъление на Закона за обществените 
поръчки (обн. ДВ-бр. 79 от 13.10.2015 г.): „Обществените поръчки, 
открити на основанията по чл. 1 бг, за които е публикувано решение за 
откриване или публична покана преди влизането в сила на този закон, 
се довършват по досегащния ред”.

В допълнение следва да се посочи, че разпоредбата на чл. 16г, ад. 5 от 
ЗОП (преди изменението на закона с ДВ-бр. 79 от 13.10.2015 г.), а
именно: „В случаите по ал. 1 и 2: 1. определените от възложителите 
критерии за подбор не се прилагат за кандидати и участници, които са 
специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и 
за обединения, в които участват само такива лица” е загубила правното си 
действие и същата не е приложима към настоящата обществена поръчка с 
предмет: „Изработка, доставка и монтаж и монтаж на офис обзавеждане за 
нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора, 
по обособени позиции”, открита с Решение № 2316 от 28.10.2015 г. на ИД 
Ректора на Тракийски университет -  гр. Стара Загора и Обявление за 
обществена поръчка с изх. № 4827 от 28.10.2015 г.

На осксвание чд.. 2 ал. 1
С уваж<
/проф.
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