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ЖАЛБА
Против:
Възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на мерки за
осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура в общежитие
№1 на ДИПКУ към Тракийски университет - Стара Загора за постигане на
устойчиво развитие и повишаване качеството на живот".
Изх.номер: 1908/2016г.
Уважаеми г-н Председател,
Във връзка с посочената и обявена от Тракийски университет - Стара
Загора обществена поръчка, считам, че в приложената документация са
заложени дискриминационни изисквания от възложителя в указанията за
участие и подготовка на офертата, както следва:

1.
По т. 2.2. Икономически и финансови възможности за изпълнение
на поръчката от участника се изисква да разполага с финансов ресурс за
„осигуряване на материали, консумативи, средства за работна заплата и
свързаните с нея данъци и осигуровки, и други, поради което участниците
трябва да разполагат с финансов ресурс в размер на 50 % от прогнозната
стойност на поръчката, а именно 259 961,85 лв."
Така заложените изисквания за наличие на финансов ресурс, извън
установените пазарни практики, установяват неравностойно положение
на представляваното от мен дружество, тъй като прагът от 50% от
прогнозната стойност на поръчката е необосновано висок. Видно от
изискуемите документи и информация за доказване на тези факти и
обстоятелства, възложителят изисква да бъдат представени 1)
удостоверение от банка или 2) годишен финансов отчет. Това само по себе
си не представлява еднозначно изпълнение на изискуемия финансов
ресурс за изпълнение на поръчката. В случай че се предостави
удостоверение от кредитна институция - банка, то не става ясно към коя
дата следва да е актуален балансът по сметката на дружеството. Също
така, не е уточнено дали наличието на средствата следва да бъдат
свободни или в тях могат да се причислят и дадените банкови гаранции,
както и направените такива в полза на дружеството.
Възможността за доказване на „икономическото и финансовото си
състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за
подходящ" създава предпоставки за неравностойно третиране на
участниците, тъй като възложителят си отрежда правото еднолично и
субективно да преценява финансовата адекватност на участниците по
неясни критерии.
Считам, че поради изложените съображения обявената обществена
поръчка следва да бъде спряна, а допуснатото дискриминационно
изискване трябва да бъде отстранено.
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