МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Изх. номер: Д-12
Дата: 23.03.2020 г.

СТАНОВИЩЕ
за осъществен контрол
по чл. 233 от ЗОП
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Наименование

Министерство на образованието и науката
(МОН)

Партиден номер в РОП

00165

Вид

публичен

секторен

строителство

доставки

ПОРЪЧКА
Обект

услуги

Предмет

Осигуряване на необходимата техника за
създаване на подходяща организация в
системата на училищното образование за
осъществяване на обучение от разстояние на
учениците от учителите, чрез използването на
информационните
и
комуникационни
технологии

Прогнозна стойност

1 436 354,83 лв. без ДДС

ПРОЦЕДУРА
0 0 1 6 5 - 2 0 2 0 -

Уникален номер в РОП

0 0 0 3

Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление

Решение за откриване на
процедурата №

№ D48028 от 19.03.2020 г.

СТАНОВИЩЕ
Прилагано правно
чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП
основание
Изисквания на ЗОП:
- да е възникнала необходимост от неотложно възлагане на поръчката;
- нуждата от изпълнението да е породена от настъпване на изключителни
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обстоятелства по смисъла на § 2, т. 17 от ДР на ЗОП (предизвикани от
непредвидими за възложителя събития, като природно бедствие, авария или
катастрофа, както и други, които увреждат, непосредствено застрашават или
могат да доведат до последващо възникване на опасност за живота или
здравето на хората, за околната среда, за обществения ред, за националната
сигурност, за отбраната на страната или могат съществено да затруднят или
да нарушат нормалното изпълнение на нормативноустановени дейности на
възложителя);
- за преодоляване на последиците да не могат да бъдат спазени сроковете,
включително съкратените, за провеждане на открита, ограничена процедура
или състезателна процедура с договаряне по ЗОП;
- обстоятелствата, с които се обосновава наличието на неотложност, да не се
дължат на възложителя.
Представени от възложителя мотиви и доказателства:
В Регистъра на обществените поръчки (РОП) е публикувано решение със
системен № D48028 от 19.03.2020 г. на ръководителя на Проект
BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от
ОП НОИР, за откриване на процедура на договаряне без предварително
обявление на основание чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
В поле IV.8) на решението за откриване на процедурата е записано, че
прогнозната стойност на поръчката е 1 436 354,83 лв. без ДДС.
От поле V.2) на същото решение става ясно, че за участие в договарянето се
канят: „Стемо” ООД и „Контракс“АД. В поле IV.8) е отбелязано, че на
основание чл. 65, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за
обществените поръчки (ППЗОП), възложителят няма да изпраща покана за
участие и договори ще бъдат сключени с посочените лица.
В подкрепа на изложените в решението обстоятелства в АОП не са
представени доказателства.
Извършени проверки от АОП в електронни публични регистри (когато е
приложимо):
Не е приложимо.
Изводи:
С разглежданата процедура на договаряне без предварително обявление се
цели закупуване и доставка на необходимата техника за осъществяване на
обучение от разстояние - 1486 преносими компютъра, в срок от 3 дни, за
нуждите на Министерството на образованието и науката (МОН). От поле
IV.4) на решението за откриване на процедурата става ясно, че доставката е
разделена в две обособени позиции, за изпълнители на които се канят
„Стемо” ООД и „Контракс“АД. В мотивите на решението се отбелязва, че
посочените доставчици са изпълнители по рамково споразумение за доставка
на компютри и таблети, сключено от МОН, които са заявили готовност да
доставят наличните преносими компютри в необходимия кратък срок.
Прилагането на чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП се допуска, когато е необходимо
неотложно възлагане на поръчката поради възникнали изключителни
обстоятелства по смисъла на § 2, т. 17 от ДР на ЗОП. В мотивите на
възложителя се твърди, че след Решението на Народното събрание на
Р България за обявяване на извънредно положение (обн. ДВ, бр. 22 от
13.03.2020 г.) във връзка с пандемията от COVID-19, се налага системата на

училищното образование да премине изцяло на неприсъствени форми на
обучение. Допълва се, че със Заповед № РД 01-124/13.03.2020 г. на
министъра на здравеопазването са въведени противоепидемиологични мерки
на територията на цялата страна, една от които е преустановяването до
29.03.2020 г. на учебните занятия в училищата. Подчертава се, че поради
обявените до настоящия момент грипни ваканции през учебната 2019/2020
година и свързаните с това загубени учебни дни, съществува сериозен риск
пред усвояването на необходимото учебно съдържание във всички класове.
Излага се тезата, че за пълноценното провеждане на въведената
неприсъствена форма на обучение, функционираща успешно в повече от 95%
от училищата в страната, е необходимо осигуряването на крайни устройства
за учителите, които не разполагат с нужната техника. Общоизвестно е
обстоятелството, че министърът на здравеопазването със своя заповед от м.
март 2020 г., въвежда противоепидемични мерки на територията на страната,
поради възникналата извънредна епидемична обстановка. Изложената в
мотивите информация по отношение преустановяването на учебните занятия
в училищата и въвеждането на неприсъствена форма на обучение във връзка
с въведените мерки е публично известен факт, оповестен и на интернетстраницата на МОН. Предвид посоченото и с оглед разпространението на
заболяването COVID-19 в България, за безспорно се счита, че за
организирането и провеждането на учебните занятията чрез дистанционното
обучение е нужно осигуряването на техническа подкрепа за училищата и
преподавателите за реализиране на учебните планове. В тази връзка се извежда
заключението, че е необходимо предприемането на неотложни действия за
набавяне на нужните преносими компютри за включване на учителите, които
не разполагат с техника, в процеса на дистанционно обучение, респ. за
обезпечаване на непрекъснат процес на обучение на учениците в Р България.
Изложените съображения водят към заключение, че са налице
„изключителни“ обстоятелства по смисъла на § 2, т. 17 от ДР на ЗОП.
Доколкото епидемиологичната ситуация е динамична и предприеманите
мерки се променят спрямо нея и предвид факта, че на 13.03.2020 г.
Народното събрание въведе извънредно положение в страната заради
разпространението на COVID-19, безспорно е, че създадената ситуация е
непредвидима и не е възможно спазването на сроковете за възлагане на
поръчката чрез конкурентна процедура, включително и при хипотезите на
съкратени срокове.
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