УТВЪРДИЛ:
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/Николинка Бузова/



ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕДА И ОРГАНИЗАЦИЯТА ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ ОБЩЕСТВЕНИ

ПОРЪЧКИ В РАЙОНЕН СЪД – САНДАНСКИ

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Настоящите правила уреждат:

1. Реда за планиране и организацията на провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки по реда на глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки (ЗОП)

2. Задълженията и отговорностите на магистратите и съдебните служители в Районен съд-Сандански, във връзка с провеждането на процедурите по възлагане на обществени поръчки.

	Съхранението на документите, създадени и събрани в хода на провеждане на реда за възлагане на обществени поръчки. 


	Мониторинга и контрола по изпълнение на сключените договори за възлагане на обществени поръчки. 


(2) Настоящите правила целят създаване на условия за законосъобразно и ефективно разходване на бюджетните средства, публичност и прозрачност в дейностите по планиране, провеждане и възлагане на обществени поръчки в Районен съд-Сандански, както и осигуряване спазването на основните принципи и изисквания на действащото законодателство в областта на обществените поръчки по глава двадесет и шеста от ЗОП, а за неуредените въпроси разпоредбите на части първа и втора от ЗОП.

Чл. 2. Вътрешните правила са задължителни за всички магистрати и съдебни служители в Районен съд-Сандански, които имат задължения във връзка с възлагането на обществени поръчки и изпълнението на сключените във връзка с тях договори.

Чл. 3. При разработването на вътрешните правила са съобразени: 
а) Закон за обществените поръчки (ЗОП);
б) Правилник за прилагане на ЗОП;

в) финансовите рамки, в които Районен съд-Сандански може да оперира, в качеството му на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити и на база анализ на разполагаемите годишни бюджетни средства за предходни години.

Чл. 4. (1) Административният ръководител на Районен съд-Сандански, в качеството му на възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, т. 7, пр.2 от ЗОП, предвид залаганите годишни бюджетни рамки, при възлагане на обществени поръчки:

1. прилага реда за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица, когато обществените поръчки имат прогнозна стойност:
а/. при строителство - от 50 000 лв. до 270 000 лв.;
б/ при доставки и услуги, с изключение на услугите по приложение № 2 от ЗОП - от 30 000 лв. до 70 000 лв.
2. може да възлага директно обществени поръчки с прогнозна стойност, по-малка от:
а/. 50 000 лв. - при строителство;
б/. 70 000 лв. - при услуги по приложение № 2 от ЗОП;
в/. 30 000 лв. - при доставки и услуги извън тези по б.”б”.

(2) случаите по т.2, б.”б” и “в” на чл.4, ал.1 административният ръководител може да доказва разхода само с първични платежни документи, без да е необходимо сключването на писмен договор.

РАЗДЕЛ II

РЕД ЗА ПЛАНИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Чл. 5. (1) Планирането на обществени поръчки се извършва за календарна година едновременно с разработването на проекта на бюджет на Районен съд-Сандански за следващата обхваща следните дейности: 

	Мотивирани предложения, на база заявени от магистратите, структурните звена и служителите на Районен съд-Сандански потребности от строителство, доставка на стоки и предоставяне на услуги, изходящи от: 


•    съдебния администратор; 

•    главния счетоводител; 

	поддръжка сгради; 


	системния администратор. 


2. Анализ на база данни от предходни години за разходваните бюджетни средства за строителство, доставка на стоки и услуги.

3. Обобщаване на предложенията от съдебния администратор и довеждането им до знанието на главния счетоводител в срок до 1 септември на текущата година, с цел планиране на средства за тях в проекта на бюджет на съда за следващата календарна година.
4. Писмен доклад до административния ръководител от съдебния администратор, съгласуван с главния счетоводител, който съдържа анализ на потребностите и предвижданите бюджетни разходи и разработен препоръчителен план-график на обществените поръчки.

(2) План-графикът съдържа:

а) предмет на обществената поръчка - наименования, които възложителят смята да даде на обществените поръчки, които ще се възлагат през следващите 12 месеца;

б) прогнозна стойност на обществената поръчка, в която е посочено какви са планираните средства за финансиране на съответната обществена поръчка, включително разчетените средства по бюджета на Районен съд-Сандански.

в) ред за възлагане на обществената поръчка, съобразен с предвидената за всяка поръчка прогнозна стойност и съответно с праговете по 20, ал.3 от ЗОП.

- чрез прилагане на реда за събиране на оферти с обява по ЗОП;

	чрез прилагане на реда покана до определени лица


д) отговорни звено и/или лица за подготовката на условията за всяка обществена поръчка.
e) прогнозен период на стартиране възлагането на всяка обществена поръчка посредством посочване на ориентировъчна дата за публикуване на документите в профила на купувача и в портала за обществени поръчки.
ж) прогнозен период за сключване на договор за обществена поръчка, съобразно сроковете за провеждане на реда по ЗОП.

	План - графикът се изготвя в срок до 30 януари и се утвърждава от административния ръководител. План -графикът се следи от главния счетоводител. 

Откриването на процедура за възлагане на обществена поръчка, която не е включена в списъка на планираните поръчки през годината, се допуска по изключение, при осигурени финансови средства и след мотивирано предложение по реда на ал.1. 



Раздел III

ПОДГОТОВКА И ОБЯВЯВАНЕ НА РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ


ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ С РЕД ПО ЗОП – СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА, ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА


Чл. 6. (1) Документация за участие се изготвя за всяка обществена поръчка, която съгласно утвърдения План-график на планираните обществени поръчки предстои да се възлага с ред по глава двадесет и шеста от ЗОП.
(2) Документацията за участие при провеждане на реда по глава двадесет и шеста от ЗОП има задължителното съдържание по чл. 187, ал.1 и 2 от ЗОП или по чл.191 ал.1 от ЗОП.


Чл. 7. Административният ръководител определя със заповед магистрат от Районен съд-Сандански, служител от Районен съд-Сандански, независим външен експерт или орган, или участник на пазара или комисия от нечетен брой от изредените лица, който/която да подготви проект на документация за участие, която включва:

1.  При провеждане на реда събиране на оферти с обява:

а) обява за събиране на оферти; 
б) пълното описание на предмета на поръчката, включително на обособените позиции;
в) техническите спецификации;
 	г) методиката за определяне на комплексната оценка на офертата;
д) образци на декларации, оферти и др.; 
е) проект на договор;
ж) указания към участниците, ако са изготвени такива.

2. При възлагане на обществена поръчка чрез покана до определени лица:

а) проекта на публичната покана, която съдържа:
 - наименование и адрес на възложителя;
- обект на поръчката, прогнозна стойност и източник на финансиране;
- кратко описание на предмета на поръчката, а когато е приложимо - и количество или обем;

- критерия за възлагане и методика за оценка на офертата;
- срок и място за получаване на офертите;
 - дата, час и място на отваряне на офертите.
б) техническите спецификации; 
в) проекта на договор.

Чл. 8. (1) В зависимост от сложността и обема на обществената поръчка, административният ръководител може със заповед да назначи работна група за изработването на документацията. Работната група се състои от нечетен брой членове, най-малко трима.

(2) Съставът на работната група се определя според спецификата на предмета на обществената поръчка и може да включва:

	магистрати - най-малко един; 


	съдебни служители - най-малко двама (задължително участва главен счетоводител); 


	други експерти, притежаващи опит и квалификация в съответната област; 


	външни консултанти, когато се изискват специални знания и опит. 


	Работната група приключва работа в срока, указан в заповедта по чл. 8, ал.1 като с докладна предава изготвената документация, ведно с необходимите образци и приложения на административния ръководител. Докладната записка се подписва от всички членове на работната група. 


Чл. 9. (1) Изготвеният проект на документация се съгласува с лицето, осъществяващ предварителен контрол, съгласно Вътрешните правила и процедури за предварителен контрол за законосъобразност на различните дейности в Районен съд-Сандански (съд.администратор) по отношение на прогнозна стойност на поръчката и наличието на бюджетен кредит към момента на откриване на поръчката, както и клаузите на проекта на договор, касаещи условията, сроковете и начина на плащане, гаранцията за изпълнение и неустойките при неизпълнение на договора.

(2) След съгласуването определеното със заповед лице по чл.7 или работната група, изготвили документацията, окомплектоват окончателно документацията за участие и представят на административния ръководител:

	за подпис за утвърждаване на документацията и за откриване на реда по ЗОП или 


	за утвърждаване на поканата и съпътстващата я документация. 


Чл. 10. В случаите, когато обществената поръчка се възлага чрез покана до определени лица, лицата, до които се изпращат покани за участие, се определят от административния ръководител по предложение на определеното със заповед лице по чл.7 или работната група.


Чл.11. Административният ръководител на Районен съд-Сандански открива възлагането на поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с публикуване на профила на купувача на обява за събиране на оферти, която се изготвя по образец и съдържа най-малко информацията по приложение № 20 от ЗОП.
(2) Заедно с обявата адм. ръководител на Районен съд-Сандански публикува техническите спецификации и всяка друга информация, свързана с изпълнението на поръчката, когато е приложимо.

12. Административният ръководител може да не публикуват обява, а да изпрати покана до определено лице/лица, когато е налице някое от следните основания:
1. не е получена нито една оферта, включително след удължаване на срока по чл. 188, ал. 2 и първоначалните условия на поръчката не са променени;
2. възлагането на обществената поръчка на друго лице е невъзможно поради наличие на авторски или други права на интелектуална собственост, или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт, както и когато естеството на доставката или услугата е ограничено до точно определен изпълнител по причини, които не се дължат на възложителя;
3. необходимо е неотложно възлагане на поръчката поради изключителни обстоятелства и не е възможно спазването на сроковете по чл. 188, ал. 1; обстоятелствата, с които се обосновава наличието на неотложност, не трябва да се дължат на възложителя;
4. стоките, предмет на доставка, се произвеждат с цел научноизследователска дейност, експеримент, проучване или развойна дейност и са в ограничено количество, което не позволява формиране на пазарна цена или възстановяване на разходите за тази дейност;
5. необходими са допълнителни доставки от същия доставчик, предназначени за частична замяна или за увеличаване на доставките, ако смяната на доставчика ще принуди възложителя да придобие стока с различни технически характеристики, което ще доведе до несъвместимост или до технически затруднения при експлоатацията и поддържането;
6. предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет по предложение на министъра на финансите;
7. за много кратко време възникне възможност да се получат доставки или услуги при особено изгодни условия и на цена, значително по-ниска от обичайните пазарни цени.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1, когато са получени оферти от лица, различни от посочените в поканата, комисия определена от административния ръководител ги разглежда и класира, ако отговарят на обявените условия и съответстват на публикуваните технически спецификации.
(3) В случаите по ал. 1, т. 6 адм. ръководител сключва договора за обществена поръчка по правилата на съответната борса.


Чл. 13. След подписване на решение за откриване на реда за възлагане на обществена поръчка по ЗОП и утвърждаване на документацията за участие, съдебният администратор отговаря за:
	изпращане за вписване в Портала на обществените поръчки на решението и обявата за обществена поръчка; 


	изпращане за публикуване в „Официален вестник" на ЕС на обявата за обществена поръчка, при наличие на основание за това; 


	изпращане на поканата за участие в реда по глава 26 от ЗОП или лицата, посочени в решението за откриване на процедурата с придружително писмо, подписано от възложителя; 


	окомплектоване и осигуряване на копия от документацията за участие; 


	изпращане по електронен път на съобщение до средствата за масово осведомяване за обществената поръчка, като в съобщението се посочват най-малко предметът на обществената поръчка и датата на публикуване на обявата в Портала на обществените поръчки и не може да се включва информация, която не се съдържа в обявата /когато има заповед от председателя на съда за това/. 
	публикуване под формата на електронни документи в профил на купувача, на документите, предвидени в ЗОП и в ППЗОП. 



Чл. 14. (1) При писмено искане, направено до три дни преди изтичането на срока за получаване на оферти, административният ръководител е длъжен най-късно на следващия работен ден да публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка.

 (2) При постъпили в предвидения от ЗОП срок писмени искания за разяснения по документацията за участие, те незабавно се насочват с резолюция от административния ръководител за подготовка на отговор към определеното със заповед лице по чл.7 или работната група или се изготвят лично от административния ръководител.


Чл. 15. (1) Офертите или заявленията за участие във всеки ред по ЗОП се приемат от съдебния администратор в Районен съд-Сандански и се вписват в специално създаден за целта регистър, където се съхраняват до началото на заседанието на комисията за провеждане на процедурата, когато се предават на председателя й.
(2) При получаване на оферта или заявление за участие на ръка или по пощата, служителят задължително отбелязва във входящ регистър за обществени поръчки следните данни:
1. пореден входящ номер;
2. предмет на обществената поръчка; 
3. име/наименование на кандидата/участника; 
4. дата и час на получаване; 
5. причините за връщане на заявлението за участие или офертата, когато е приложимо

	Когато офертата е получена на ръка, на приносителя се издава документ, в който се отбелязват обстоятелствата по ал. 2, т. 1 и т. 4. 

Не се приемат и незабавно се връщат оферти или заявления за участие, които са получени след изтичане на крайния срок за подаването им, както и такива, които са в прозрачен, незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър по ал. 2. 


Чл.15. Срокът за получаване на оферти трябва да е съобразен с обема и сложността на поръчката и не може да бъде по-кратък от 7 дни - за услуги и доставки, а когато поръчката е за строителство - 15 дни, от публикуването на обявата.
(2) Административният ръководител на Районен съд-Сандански удължава срока по ал. 1 с най-малко три дни, когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти, след писмен доклад от съдебния администратор на съда.
(3) След изтичане на срока по ал. 2 комисия, определена от административния ръководител на съда разглежда и оценява получените оферти независимо от техния брой.

Чл. 16. (1) За отваряне, разглеждане и оценяване на оферти в процедури по възлагане на обществени поръчки, след изтичане на срока за приемане на офертите, административният ръководител назначава със заповед комисия по реда на ЗОП, в която определя:
1. поименния състав и лицето, определено за председател;
2. сроковете за извършване на работата;
3. място на съхранение на документите, свързани с обществената поръчка, до приключване работата на комисията.

	Комисията за провеждане на ред по глава 26 от ЗОП за обществена поръчка се състои от нечетен брой членове - най- малко трима. 

Като членове на комисията могат да се назначават: 


	магистрати или служители с юридическо образование - най-малко един. 


	съдебни служители от съответните звена, чиито функционални задължения са свързани с предмета на поръчката и които притежават професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката; 


	други лица, вкл. и външни експерти, притежаващи професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката. В този случай възложителят сключва писмен договор с всяко от лицата, привлечени като председател или членове на комисията.


(4)	В  заповедта  с  която  се  назначава  комисията  се  включват  двама  резервни членове.
(5)  Председателят на комисията:

1. свиква заседанията на комисията и определя график за работата й;
2. информира възложителя за всички обстоятелства, които препятстват изпълнението на поставените задачи в посочените срокове;
3. отговаря за правилното съхранение на документите до предаването им за архивиране;
4. прави предложения за замяна на членове на комисията при установена невъзможност някой от тях да изпълнява задълженията си.
(6) Членовете на комисията:
1. участват в заседанията на комисията;
2. лично разглеждат документите, участват при вземането на решения и поставят оценки на офертите;
3. подписват всички протоколи и доклади от работата на комисията. 

(7) В заповедта по ал.1 се посочват датата, часът и мястото на провеждане на първото заседание на комисията, както и се определя срок за приключване на работата й, който е съобразен със сложността на обществената поръчка и броя на подадените оферти или заявления за участие, но не е по-дълъг от срока на валидност на офертите. 

(8) Резервен член на комисията замества редовен член в заседания при отсъствие. В протокола от работата на комисията се описват заседанията, на които е присъствал резервният член. 
(9) При изпълнението на своите задължения комисията се ръководи от разпоредбите на ЗОП, ППЗОП и тези правила. 


Чл. 17. (1) Получените оферти се предават на председателя на комисията, за което се съставя протокол със следните данни:
1. подател на офертата или заявлението за участие;
2. номер, дата и час на получаване; 
3. причините за връщане на заявлението за участие или офертата, когато е приложимо.
Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя на комисията.
(2) След назначаване на комисията и получаване на списъка с офертите или заявленията за участие, всички членове и консултанти, ако има такива, попълват декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал.2 от ЗОП. 

(3) Определените резервни членове попълват декларации само в случай, че встъпят за участие в работата на комисията на мястото на титуляр. 

(4) На заседанието за отваряне на офертите, както и на ценовите предложения могат да присъстват участници или техни представители, както и представители на средства за масова информация и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето като попълват списък на присъстващите.

(5) Решенията на комисията се взимат с мнозинство от членовете й. Протоколът се подписва от всички членове. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си. 
(6) Всеки член на комисията е длъжен да си направи самоотвод, когато установи, че:
1. по обективни причини не може да изпълнява задълженията си;
2. е възникнал конфликт на интереси.
(7) Адм. ръководител е длъжен да отстрани член на комисията, за когото установи, че е налице конфликт на интереси с кандидат или с участник. 
(8) В случаите по ал. 6 и 7 възложителят определя със заповед нов член. 
(9) В случаите по ал. 7 действията на отстранения член, свързани с разглеждане на офертите и с оценяване на предложенията на участниците, след настъпване на установените обстоятелства не се вземат предвид и се извършват от новия член. 
(10) Членовете на комисията са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.
(11) Комисията и всеки от членовете й са независими при изразяване на становища и вземане на решения, като в действията си се ръководят единствено от закона.
(12) Всеки член на комисия е длъжен незабавно да докладва на адм. ръководител случаите, при които е поставен под натиск да вземе нерегламентирано решение в полза на кандидат или участник.
(13) Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите предложения. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на участниците.
(14) Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците. Протоколът се представя на административния ръководител за утвърждаване, след което в един и същ ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача. Съдебният администратор организира изпращането на протокола до участниците и публикуването му в профила на купувача.
(15) Адм. ръководител сключва договор за обществена поръчка с определения изпълнител в 30-дневен срок от датата на определяне на изпълнителя. В случаите по чл. 191, ал. 1, т. 3 договорът се сключва не по-късно от 5 работни дни от датата на определяне на изпълнител.
(16) Адм. ръководител може да сключи договор със следващия класиран участник, когато избраният за изпълнител участник откаже да сключи договор или не се яви за сключването му в определения от възложителя срок, без да посочи обективни причини.
(17) В случаите по чл. 116, ал. 1, т. 6 от ЗОП изменение на договор е допустимо, при условие че след изменението общата стойност на договора не надхвърля праговите стойности по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.



Чл. 17. (1) Когато в хода на процедурата са изискани и представени гаранции за участие в процедури финансирани изцяло с бюджетни средства, главният счетоводител следи за класиране и определяне на изпълнител, респ. на решението за прекратяване на процедурата и незабавно уведомява административния ръководител за необходимостта да бъдат освободени или задържани гаранциите. 
	Редът за освобождаване на гаранциите за участие зависи от формата, в която гаранцията е била представена - парична сума, внесена по банковата сметка на Районен съд-Сандански или банкова гаранция. 

Когато участникът е представил банкова гаранция, същата се освобождава на представляващия участника или на негов надлежно упълномощен представител. 


Главният счетоводител освобождава гаранциите за участие в предвидения в договора срок. 


ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Чл. 18. (1) Административният ръководител сключва договор за възлагане на обществена поръчка с участника, определен за изпълнител, при спазване на законоустановените за това срокове в ЗОП.

(2) Проектът на договор по ал.1 се подготвя от гл.счетоводител и съответства на проекта на договора, приложен към документацията за участие, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.
	Преди поемането на финансово задължение с договора за възлагане на обществена поръчка се осъществява предварителен контрол от лицето, осъществяващ предварителен контрол, съгласно Вътрешните правила и процедури за предварителен контрол за законосъобразност на различните дейности в Районен съд-Сандански при сключване на договори (съд.администратор), който изготвя контролен лист за поемане на задължение. 
Договорът за възлагане на обществена поръчка се подписва от административния ръководител и главния счетоводител, съгласно правилата за прилагане на системата за двоен подпис. 

След подписването му от двете страни договорът се завежда с per. № от Регистъра на договорите в Районен съд-Сандански. Договорът се съхранява от съдебния администратор, като копие от него се предоставя на главния счетоводител. 

Главният счетоводител организира изпращането в законоустановения срок на информация, изготвена по образец, за всеки сключен договор за обществена поръчка до Агенцията по обществените поръчки - за вписване в Регистъра на обществените поръчки и/или до Официален вестник на ЕС /когато е приложимо/. 
Главният счетоводител организира подаването на информация до НАП и Агенция “Митници” за всяко плащане, когато стойността на обществената поръчка е над 100 000 лева.

Чл. 19. (1) Съдебният администратор контролира плащанията, главният счетоводител отговаря за счетоводните записвания във връзка с поемането на задължения и извършването на плащания от Районен съд-Сандански след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка. При извършване на плащане, съдебният администратор проверява съответствието на извършваното плащане с поетото задължение.
(2) Главният счетоводител съхранява информацията за извършените плащания по сключени договори, както и първичните и вторични счетоводни документи и други документи, свързани с извършваните плащания в Районен съд-Сандански.

(3) Главният счетоводител в срок до 31 март всяка година, следваща отчитната изпраща и информацията по чл.230, ал.1, т.7 ЗОП, а именно за всички разходвани средства за обществени поръчки на стойност по чл.20, ал.3, 4, 6 и 7 ЗОП - за вписване в Регистъра на обществените поръчки.


ПРАВИЛА ЗА ДИРЕКТНО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Чл. 20. (1) Когато прогнозната стойност на поръчката е по-малка от:
а/. 50 000 лв. - при строителство;
б/. 70 000 лв. - при услуги по приложение № 2 от ЗОП;
в/. 30 000 лв. - при доставки и услуги извън тези по б.”б”., съдебният администратор, главният счетоводител или системният администратор изготвя мотивирано финансово предложение до административния ръководител за необходимост от доставка, услуга или строителство (СМР).

	Предложението следва да съдържа: пълно описание на предмета на обществената поръчка; фактическата обосновка, налагаща разхода; прогнозна стойност без ДДС и изпълнител. 
Предложението трябва да е преминало предварителен контрол за законосъобразност, удостоверен с контролен лист. 


Административният ръководител резолира предложението за сключване на договор с избрания изпълнител, в случаите в които разходът няма да се доказва с първичен счетоводен документ. 

Сключването и контролът по изпълнението на договора се осъществява по реда на настоящите правила. 

РАЗДЕЛ IV

ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА


Чл. 21. (1) Районен съд-Сандански поддържа профил на купувача на интернет страницата си.

	Профилът на купувача представлява самостоятелна единица от електронната страница на съда. 

Лицето, заемащо длъжността „системен администратор” е отговорно за поддържане на профила на купувача. 


Определеното лице за поддържане на профила на купувача, актуализира публикуваните данни, незабавно, в определените със ЗОП и ППЗОП срокове. 

Без да се нарушават приложими ограничения във връзка с обявяване на чувствителна търговска информация и правилата на конкуренцията, в профила на купувача се публикуват под формата на електронни документи: 


Чл. 28. (1) Документите по обществената поръчка се публикуват в профила на купувача в следните срокове:
1. всички решения, когато подлежат на публикуване – в деня на публикуването им в регистъра;
2. протоколите и окончателните доклади на комисиите за провеждане на реда – в деня на изпращането на съответния документ;
3. информацията по чл.44, ал.3, т.1 ЗОП – в 5-дневен срок след извършване на съответното действие;
4. съобщението по чл.193 ЗОП – в деня на прекратяването. 
(2) Съобщението по чл.43, ал.4 ЗОП се публикува на профила на купувача в деня, в който възложителят е узнал, че решението не е получено от кандидата или от участника.
(3) Документите, които се отнасят до определена обществена поръчка, рамково споразумение или квалификационна система, се обособяват в електронна преписка в профила на купувача със собствен номер и дата на създаването. Преписката се поддържа в профила на купувача до изтичането на 3 години от:
1. прекратяването на процедурата, съответно публикуването на съобщението по чл.193 ЗОП – когато не е сключен договор; 
2. изпълнението на всички задължения по договора, съответно на всички задължения по договорите в рамковото споразумение, квалификационната система и динамичната система за покупки.
(4) Възложителите поддържат профила на купувача по начин, от който може да се удостовери датата на публикуване на документите в него.
 

Чл. 22. (1) В деня на публикуване на обявата по чл.187, ал.1 ЗОП на профила на купувача главният счетоводител, подпомаган от системния администратор публикува кратка информация за поръчката на портала чрез директно въвеждане с използване на специализиран софтуер, предоставен от АОП.
(2) Информацията по ал. 1 се попълва по образец и съдържа данни за възложителя, кратко описание на предмета на поръчката, прогнозна стойност и срок за получаване на оферти. В информацията възложителят посочва връзка към съответния раздел в профила на купувача, в който са публикувани обявата и други документи, свързани с обществената поръчка. 
(3) В случаите по чл.128, ал.2 ЗОП главният счетоводител, подпомаган от системния администратор изпраща информацията по ал. 1, в която посочва удължения срок за получаване на оферти.
(4) В случаите по чл.193 ЗОП възложителят оттегля информацията по ал. 1 от портала. 
(5) На портала се осигурява публичен достъп до информацията по ал. 1 до изтичане на 3 години от датата на публикуване на информацията.

Чл. 23.(1) След изготвяне на цялата документация на обществената поръчка и утвърждаването й от Адм. ръководител същата незабавно се предава на системния администратор.
(2) При публикуване на документите по ал. 2 се заличава информацията, по отношение на която участниците правомерно са се позовали на конфиденциалност във връзка с наличието на търговска тайна, както и информация, която е защитена със закон. На мястото на заличената информация се посочва основанието за заличаване.

(3) Заличаването на информация се извършва от системния администратор при Районен съд – Сандански, който незабавно публикува същите в профила на купувача.

Чл. 24. (1) Поддържането и техническите действия по публикуването на информация в профила на купувача се осъществяват от системния администратор под организацията и контрола на съдебния администратор.

РАЗДЕЛ V

СЪХРАНЕНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Чл. 25. (1) За всяка обществена поръчка, финансирана от бюджета на Районен съд-Сандански се съставя досие.

	Досието на всяка процедура за възлагане на обществена поръчка съдържа: 


	опис на съдържащите се в досието документи; 


	всички решения, обяви, документацията и други допълнителни документи, разясненията, поканите, протоколите, окончателните доклади на комисията, офертите или заявленията за участие, доказателства за предприетите действия по чл. 44, ал. 3 - 5, описание на причините, поради които се използват други средства за подаване на документи, различни от електронните при електронното подаване, а в случаите на осъществен предварителен контрол - и становищата на Агенцията по обществени поръчки и мотивите на възложителя за неприетите препоръки. Досието съдържа договора или рамковото споразумение, както и всички документи, свързани с изпълнението и неговото отчитане.



	Всяко досие за обществена поръчка следва да съдържа опис. 

Отговорност за съхраняване на досието носи съдебния администратор. Досието се архивира по надлежния ред в архива на Районен съд-Сандански се съхранява най-малко 5 години след приключване на изпълнението на договора или прекратяването на обществената поръчка. 

Досиетата на реда по глава 26 по ЗОП, които са прекратени се съхраняват в предвидения от закона срок, считано от датата на решението за прекратяване. 

Досиетата на обществените поръчки се съхраняват по начин, който да дава възможност за достъп до тях само на лицето, отговорно за съхранението им. 

В случаите, когато оправомощено лице по иска досие или документ от досието, последните се предават с приемо-предавателен протокол, след уведомяване и разрешение от административния ръководител. 

РАЗДЕЛ VI

КОНТРОЛ

Чл. 33. Контролът за изпълнение на сключените договори се осъ ществява от председателя, съдебния администратор и главния счетоводител в Районен съд-Сандански.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


	1. Правилата са част от Системата за финансово управление и контрол в Районен съд-Сандански. 


	2. Вътрешните правила се изменят, допълват и актуализират с решение на административния ръководител на Районен съд-Сандански. 


ИЗГОТВИЛ:

	Съд. администратор: .........................


	Гл. счетоводител:........................












































ЗАПОВЕД № 458/08.09.2016 г.
гр. Сандански

На основание чл.80, ал.1, т.1 от Закона за съдебната власт,

ЗАПОВЯДВАМ:

	УТВЪРЖДАВАМ Вътрешни правила за реда и организацията при възлагане на обществени поръчки в Районен съд – Сандански.
	Утвърдените вътрешни правила да се публикуват в профила на купувача – Районен съд – гр. Сандански и в папка “Правила” на Районен съд – гр. Сандански за сведение на всички заинтересовани лица.
	Настоящата заповед да се сведе до знанието на съдебния администратор, системния администратор и главния счетоводител.
Организация и контрол по изпълнението на заповедта възлагам на съдебния администратор при Районен съд-гр. Сандански.
	
		     ПРЕДСЕДАТЕЛ на РС-гр. Сандански:
										/Н. Бузова/


