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ОТНОСНО:

Прилагане на чл. 81, ал. 5 от ЗОП във връзка с изменения на ПМС

№ 385/2015 г.
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПАВЛОВА,
С приемането на ПМС № 92/2019г. за изменение и допълнение на ПМС № 385/2015г.,
в сила от 06 май 2019г., кръгът от възложители, използващи услугите на Централния орган,
се разшири. Съответно, за тях възниква задължението да ползват рамковите споразумения,
сключвани от Централния орган за покупки (ЦОП).
Към момента ЦОП е открил и провел различни процедури за възлагане на рамкови
споразумения в приложния обхват на ПМС № 385/2015 г. По някои от тях вече са сключени
рамкови споразумения, а по други - предстои възлагането им.
В обявленията на централизираните обществени поръчки за възлагане на рамкови
споразумения, стартирани от ЦОП, по отношение на кръга от възложители, които ще ги
ползват, е включен следния текст: „Предметът на поръчката e доставка/ осигуряване на
услуга (посочва се конкретно), за нуждите на възложителите/ органи на изпълнителната
власт по чл. 4, ал. 1 от ПМС № 385/30.12.2015 г.“
Въз основа на гореизложеното се обръщаме към Вас с молба за компетентно
становище по прилагането на чл. 81 ал. 5 от ЗОП, по отношение на изискването за
посочване на кръга от лица, които могат да ползват дадено рамково споразумение. Поконкретно, стои въпросът дали възложителите, за които във връзка с измененията в ПМС №
385/2015г. възниква задължението да възлагат чрез Централния орган за покупки, имат
право да бъдат потребители на рамковите споразумения, сключени от ЦОП, считано от м.
май 2019 г., като в случая могат да бъдат разгледани следните две хипотези:
-

Рамкови споразумения, сключени след влизането в сила на ПМС № 92/2019г., за които
процедурата за възлагане на обществена поръчка е стартирана преди влизане в сила на
измененията на ПМС № 385/2015г.

-

Рамкови споразумения, сключени от Централния орган, преди влизане в сила на
измененията на ПМС№ 385/2015г.
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