Включване на лица в списъка на експерти по чл. 19, ал. 2, т. 8 от Закона за
обществените поръчки и използване на списъка от възложители
С промените в Закона за обществените поръчки (ЗОП), които влизат в сила от
01.01.2009 г., за възложителите по чл. 7, т. 1-4 ЗОП възниква задължение да привличат
външни експерти като членове на комисиите за провеждане на процедури за възлагане
на обществени поръчки, открити по реда на ЗОП. Според изискванията на закона
(чл.34, ал.3, в сила от 01.01.2009 г.), възложителите следва да ги избират от списъка,
който изпълнителният директор на Агенцията по обществени поръчки (АОП)
поддържа съгласно чл. 19, ал. 2, т. 8 ЗОП.
Списъкът е публичен, а достъпът до него се осигурява чрез интернет страницата
на агенцията.
1. Включване в списъка
Право да бъдат включени в списъка имат всички лица, които притежават
квалификация в областта на строителството, услугите и доставките, обекти на
обществени поръчки. Те трябва да са пълнолетни, да имат най-малко средно
образование и да не са лишени от право да упражняват дейност в областта, в която
заявяват компетентност.
Включването на лице в списъка става след подаване на заявление по образец до
АОП. Образецът на заявление и указания за неговото попълване са публикувани на
интернет страницата на агенцията www.aop.bg
Заявления за включване в списъка се подават от:
а/ браншови професионални сдружения и организации;
б/ отделни физически лица.
Когато браншова организация или сдружение заявява експерти за включване в
списъка, приложеното заявление съдържа толкова на брой редове, колкото са
предложените лица. В този случай в последната колона от заявлението се посочва коя
организация е предложила експертите. Заявленията, подадени от браншови сдружения
и организации, се подписват от лицето, което има право да ги представлява,
подпечатват се с печата на организацията и се изпращат до АОП на хартия /в
оригинал/ и като файл, на електронен адрес aop@aop.bg, или само на посочения
електронен адрес, подписано с електронен подпис.
Когато отделно физическо лице заявява вписване в списъка, то следва да
попълни горепосоченото заявление, като в последната колона отбележи, че не е
предложено от браншова организация. В този случай се попълва само един ред от
приложената таблица. Заявлението се изпраща до АОП на хартия, подписано от
заявителя и като файл, на електронен адрес aop@aop.bg, или само на посочения
електронен адрес, подписано с електронен подпис.
Заявления за включване в списъка могат да подадат и лица, чиято
правоспособност е придобита или призната в държава-членка на Европейския съюз.
Заявления могат да се подават както за първоначално включване в списъка, така
и за промяна на заявените обстоятелства.

2. Използване на списъка.
Възложителите по чл. 7, т. 1-4 ЗОП използват списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 ЗОП,
за да изберат експерти, които да включат като членове на конкретни комисии за
провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки по ЗОП. Няма забрана
такива експерти да бъдат включени и в комисии за провеждане на процедури по
Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, но възложителите не са
задължени да прилагат този ред.
Възложителят сам избира кой експерт да покани и договаря с него условията,
при които последният ще участва в комисията. Експерт, който се съгласи да бъде член
на комисия за провеждане на обществена поръчка, трябва да отговаря на изискванията
на чл. 35, ал. 1 ЗОП, и да спазва всички правила, валидни за нейната работата
При избора на външен експерт възложителят следва да има предвид и следните
особености:
а/ сроковете за провеждане на процедурата. Това означава, че експертът следва
да е осигурен към момента на отваряне на офертите, т.е. отношенията между него и
възложителя да са уредени към посочената в обявлението дата.
б/ комисията се назначава след изтичане на срока за получаване на оферти, респ.
заявления за участие. Тъй като външният експерт ще е избран преди да бъде издадена
заповедта за назначаване на комисията, в договора с него следва да е включена клауза
за опазване на информацията. Всяко нарушение в този смисъл или съмнение, че
потенциални кандидати и участници са влезли във връзка с него, следва да води до
незабавна замяна на експерта.
в/ в заявлението за включване в списъка, организациите и лицата включват
информация, даваща представа за квалификацията на експертите. В този смисъл,
когато възложител избере лице, предложено от професионално сдружение или
организация, той може да приеме за доказан оповестеният опит и квалификация на
експерта /освен ако не се налага представянето на лиценз/. Когато възложителят
избере експерт, който не е предложен от такава организация обаче, негова е
отговорността да провери верността на заявените данни, даващи представа за
квалификацията на експерта /сертификати, лицензии, дипломи, удостоверения за
специализиран стаж и др./.
По преценка на възложителя, той може да избере и експерт, който да включи
като резервен член на комисията.
Допълнителна информация свързана с прилагането на чл. 34, ал. 3 ЗОП,
възложителите и заинтересованите лица могат да получат на дежурните телефони на
АОП, публикувани на интернет страницата на агенцията.

