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Директиви относно обществените поръчки в
областта на отбраната и сигурността, които все още
се прилагат и са непроменени

Замяната почти е постигната

концесиите

Цели на обществените поръчки в ЕС
• Гарантиране
и
насърчаване
на
здравословна
конкуренция между операторите без дискриминация
• Позволяване на обществените купувачи да
възможно най-ефективно публичните средства

използват

• Позволяване на обществените купувачи да подкрепят
целите на обществото и политиките чрез ОП - Стратегически
обществени поръчки: зелени, социални, иновативни

Социално отговорни ОП в
директивите за 2014 г.
1. Спазване на
приложимите
задължения
2. Подкрепа за
използването на
социално устойчиви
критерии и качество
3. Улесняване на социалното приобщаване
1. По-гъвкави правила за
определени услуги

1. Спазване на приложимите задължения
Националните органи трябва да
осигурят спазването на екологичното,
социалното и трудовото право на ЕС
и националните и международни
правила при изпълнението на договора.

•

Изпълнители и подизпълнители

•

Незадължително
основание
изключване поради неспазване

•

Задължително изключване,
офертата е необичайно ниска

за
ако

2. Подпомагане използването на
социални и качествени критерии
По
•
•
•

време на процедурата:
Технически спецификации
Клаузи за изпълнение на договора
Критерии за възлагане

• Връзка с предмета
• Може да включва фактори, свързани със специфичния процес
на производство/ предоставяне

• Специфичен процес за друг етап от жизнения цикъл
• Възможни изисквания за етикети

• Задължение за достъпност в техническите спецификации

2. Подпомагане използването на
социални критерии: примери
Технически спецификации:
•

Минимални изисквания за достъпност на застроената среда в
договори за строителство

Критерии за възлагане:
• Наградни точки въз основа на броя на наетите лица в
неравностойно положение в персонала, изпълняващ договора.
• Наградни точки въз основа на степента на персонализация на
услугата
Условия за изпълнение на договора:
• Изисква се персоналът, участващ в договора за социални грижи, да
получи необходимото обучение, за да разбере и да отговори на
нуждите на получателите

2. Улесняване на социалното и
професионално приобщаване
Запазени поръчки
защитени предприятия с 30% от персонала, съставен от хора с увреждания или в
неравностойно положение
Примери:
•
Договор за кетъринг услуги, запазен за социални предприятия, наемащи хора с увреждания
• Договор за услуги по почистване, запазен за наемане на работа на дългосрочно
безработни лица

4. Гъвкавост на социалните услуги
„СВЕТЛИН РЕЖИМ“
По-високи прагове
Задълженията на ЕС се свеждат до публикуване на обявления в началото и в края на
процедурата
Всяка държава членка е свободна да установи процедури
Запазени договори за определени договори
Важи за: социални услуги, услуги за хора с увреждания, предоставяне на медицински
сестри, медицински персонал; образователни и обучителни услуги, организиране на
културни събития.

Съобщение: Осъществяване на обществените
поръчки в и за Европа
• ОП са 14% БВП: стратегическа област
• Партньорство за подобряване на ОП на практика
• Комисията е готова да изпълни своята роля
• Приоритетни области:








1. Увеличаване на стратегически обществени поръчки (зелени, социални,
иновативни)
2. Професионализиране на обществените купувачи
3. Увеличаване на достъпа до пазарите за обществени поръчки (МСП, IPI)
4. Подобряване на прозрачността, целостта, данните
5. Увеличаване на дигиталната трансформация на ОП
6. Сътрудничество за съвместно изпълняване на ОП

Действия
Семинари за социално отговорни ОП в избрани държави
членки (2019 г.):
•
•
•

еднодневни събития за информиране и разпространение: SE, DK, NL, EL, FR, DE,
IT, PL, LV, SK, CZ, HU, RO, HR, IE
Насочени предимно към Cas и социалната икономика
Разработване на материали за разпространение (напр. за най-добри практики)

Актуализирано ръководство за социално отговорни ОП
(2019):
•

Целенасочена консултация относно обхвата и структурата на ръководството 17
декември -18 март: над 180 приноса

Добри практики и разпространение (2019):
•
•

Събиране на добри практики за социално отговорни ОП
Дейности за разпространение на инструменти на ЕО за социално отговорни ОП

Благодаря ви за вниманието.

• Данни за връзка - Анна Лупи

• Anna.lupi@ec.europa.eu

