
  

Казус № 1 

Бенефициер е провел процедура за избор с публична покана по реда на чл. 50, ал. 1 от ЗУСЕСИФ с 

обект - услуга и с предмет: „Организиране и провеждане на две събития и съпътстваща дейност по 

проект“. Прогнозната стойност по ОП 1 е в размер на 9599,07 лв. с ДДС, а по втората –19 878,75 лв. 

с ДДС.  

В публичната покана Възложителят е определил изисквания към кандидатите в обществената 

поръчка по Обособена позиция № 1, както следва: 

Раздел. Технически възможности и квалификация по Обособена позиция № 1: 

Кандидатът трябва да осигури координатор на събитията, който трябва да покрива следните 

изисквания:  

- висше образование - бакалавърска степен;  

- наличен опит и/или квалификация в областта на организацията на мероприятия.  

Има ли според Вас нарушение, водещо до установяване на нередност? 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

Казуси, свързани с поставяне на изисквания към участниците: 

Казус № 2. Моля, определете дали е налице ограничително изискване, ако в поканата на 

поръчка за организиране на събития Бенефициерът е поставил изискване за опит на 

участниците, както следва: 

2.1. Участникът да е изпълнил 7 събития с определен брой участници, включващи кумулативно 

всички дейности от предмета на поръчката, в т.ч. транспорт, техническо обезпечаване - зали и 

оборудване, осигуряване на лектори, кетъринг 

2.2. Поставяне на изискване към техническите възможности на участниците да са изпълнили 

минимум по 10 услуги с идентичен или сходен предмет за всяка обособена позиция, за която 

кандидатстват, като в случай, че подава оферта за повече от една обособена позиция, за отделните 

обособени позиции участникът да посочи различни услуги 

2.3.  Заложено изискване всеки от предложените експерти да има минимум две години опит от 

последните три години в определена сфера 

2.4. Участникът да разполага с ключови експерти с придобита квалификация в съответната сфера с 

препратка към изисканията на национален нормативен акт, без да се предостави възможност за 

представяне на еквивалентни доказателства от страна на чуждестранните участници, респ. на 

участници, привлекли чуждестранни ключови експерти 

2.5. Участникът да разполага с ключови експерти с посочена минимална  образователна степен 

„магистър“ 

2.6.  Поставено изискване участниците да осигурят експерти, които притежават определен брой 

години трудов стаж.  

2.7.  Екипът за изпълнение на дейностите по договора да включва експерти, които да са сключили 

трудов или граждански договор със съответния участник.  

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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Казус № 3: Моля, определете дали е налице ограничително изискване, ако в поканата на 

процедура за доставка, Бенефициерът е поставил следните изисквания: 

3.1. Поставено изискване при подаването на офертата участниците да представят писмо за 

оторизация, валидна за целия период на изпълнение на договора; 

3.2. Поставено изискване участникът да има или да е осигурил ползването на оторизиран от 

производителя сервиз в конкретно определен град или регион, с необходимия капацитет и кадрова 

обезпеченост за комплексно гаранционно и извънгаранционно поддържане на машите, които следва 

да бъдат доставени по процедурата; 

3.3. Поставено изискване участникът да разполага със сервизна база на разстояние до определен 

брой км от мястото на доставката, осигуряваща техническа възможност за обслужване и ремонт на 

машините, оборудването и транспортните средства, предмет на процедурата; 

3.4. Изискване участникът да притежава регистрация на обектите в РЗИ/БАБХ за извършване на 

съответната дейност, предмет на настоящата обществена поръчка; 

3.5. Участникът да притежава най-малко 1 самостоятелен офис на територията на съответния район 

3.6. В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всяко българско 

физическо или юридическо лице, както и техни обединения; 

3.7. Призната в Република България правоспособност и/или образование на предложените 

експерти.  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Казуси, свързани с методиката за оценка на офертите:  

Казус № 4. Моля, определете дали е налице незаконосъобразна методика за оценка в 

процедурата, ако Бенефициерът е предвидил следното: 

4.1. Присъждат се определен по-нисък или минимален на брой точки на технически предложения, 

които не отговарят на изискванията за изпълнение на поръчката, не съдържат описание на 

задължителен елемент от съдържанието на техническите предложения, който възложителят е 

изисквал в базовите изисквания; 

4.2. При процедура за проектиране и изпълнение на строителство, показателите за оценка не 

включват характеристики, относими към всяка от двете дейности;  

4.3. Смесване на критериите за подбор с показателите за оценка; 

4.4. Показатели от критерия „оптимално съотношение качество/цена“ включват оценка на 

организация и професионална компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението на 

поръчката, въпреки че качеството на ангажирания с изпълнението на поръчката персонал не може да 

окаже съществено влияние върху изпълнението на поръчката или в обявлението същевременно 

фигурира изискване за брой на експертите, или какъвто и да е критерий, който да касае екипа за 

изпълнение на поръчката; 

4.5. Подпоказателите за оценка на техническите предложения включват едни и същи елементи/част 

от тях, т.е. оценяват се многократно едни и същи компоненти от техническото предложение в повече 

от един подпоказател; 

4.6. В техническото предложение се оценява описание и анализ на рискове за 

преодоляване/предотвратяване настъпване на неблагоприятни последици в хода на изпълнение на 

поръчката, които рискове не са идентифицирани от възложителя в техническата спецификация или 

съответно се оценява техния брой като количество, без да се отчита дали същите са относими към 

предмета на поръчката.  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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