МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Изх. номер: КСИ-125
Дата: 03.07.19 г.

СТАНОВИЩЕ
за осъществен контрол
по чл. 232 от ЗОП
за съответствие с изискванията на ЗОП на проектите на документи по чл. 232,
ал. 3, т. 1 ЗОП (І етап)
за съответствие с изискванията на ЗОП на документите по чл. 232, ал. 3, т. 2 ЗОП
(ІІ етап)

РАЗДЕЛ І

Процедура
Към КСИ №

КСИ-125/2019 г.

ИН на регистрационната
форма от ССИ:

20190614-00072-0025

Възложител:

Община Карлово

Вид на възложителя:

публичен (чл. 5, ал. 2, т. 1-17 и ал. 3 ЗОП)
секторен (чл. 5, ал. 4,т. 1-3 ЗОП)

Вид на процедурата

Открита

Процедурата е „ускорена“:

Да
Не

Обект на поръчката:

Строителство
Доставки
Услуги
Услуги по Приложение № 2

Предмет на поръчката:

Обособени позиции:

София – 1000
ул. ”Леге” № 4

Доставка и монтаж на необходимите съоръжения и
оборудване (мобилно) за компостираща инсталация,
обслужваща нуждите на община Карлово, по
обособени позиции
Да
Не

тел.: (02) 9859 71 50
факс: (02) 9859 71 52

Брой: 6

aop@aop.bg
www.aop.bg

Професионална/и област/и, в
която/които попада предметът
14. Инженерство, профил Транспорт
на възлаганата поръчка (според
възложителя):
Срок за изпълнение:

150 дни

Прогнозна стойност на
поръчката в лв. без ДДС:

783 103.00

Финансиране:

Изцяло от националния бюджет
Изцяло или частично със средства от ЕС
Друго:

Критерий за възлагане на
поръчката:

Най-ниска цена
Ниво на разходите
Оптимално съотношение качество/цена

Коментари и други бележки:

РАЗДЕЛ ІІ

Проверени документи
Проверката обхваща следните документи:
1. Проекта на решение за откриване на процедурата;
2. Проекта на обявление, с което се оповестява откриването на процедурата;
3. Проекта на техническа спецификация;
4. Проекта на методика за оценка.
Всички документи, подлежащи на контрол, са получени в АОП
Всички документи, подлежащи на контрол, са изпратени по
предвидения ред
Проверката на проектите на техническата спецификация и
методиката за оценка (когато е приложимо) е извършена от
външен/ни експерт/и по чл. 232а ЗОП
Коментари и други бележки:

Да

Не

Да

Не

Да

Не

В списъка по чл. 232а, ал. 2 ЗОП няма включени външни експерти в
областта, определена от възложителя като съответстваща на предмета на
поръчката – 14. Инженерство, профил Транспорт. Освен това, не е налице и
основанието по чл. 13, ал. 1, т. 2 от НВЕПКОП за ползване на външен експерт,
тъй като методиката включва само количествени показатели (цена, срок на
доставка, време за реакция при авариен ремонт). Поради изложеното проверката
на проектите на техническа спецификация и методика за оценка е извършена от
експерти на АОП и обхваща съответствието на документите с изискванията на
ЗОП.
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РАЗДЕЛ ІІІ

Резултати от проверката на АОП
Проект на решение за откриване на процедурата
Констатации и препоръки:

В поле I.1) не е попълнен адресът на профила на купувача. Препоръчваме
при откриване на процедурата полето да се попълни. Бележката важи и за
проекта на обявление.
Проект на обявление за обществена поръчка
Възлагащ орган
Констатации и препоръки:

В поле I.3) е отбелязано, че се предвижда да се осигури неограничен, пълен,
пряк и безплатен достъп до документацията за обществената поръчка, но не е
попълнен адрес. Препоръчваме при откриване на процедурата в поле I.3) да се
посочи адрес, който директно препраща към обособената електронна преписка в
профила на купувача, съдържаща документите на конкретната поръчка (вж.
чл. 32, ал. 2 ЗОП и Приложение № 4, част Б, т. 2 от ЗОП).
Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност
Констатации и препоръки:

В поле VI.3), т. 2 са изброени основанията за отстраняване от процедурата
по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 ЗОП. Обстоятелството по чл. 55, ал. 1, т. 2 ЗОП
предвижда възможност за отстраняване на участник, лишен от правото да
упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на
държавата, в която е извършено деянието. Посоченото основание за
отстраняване е неясно, доколкото в обявлението не е посочена конкретна
професия или дейност, за която се отнася. Заедно с това в т. 1 на същото поле е
посочено, че в процедурата може да участва всяко лице, което има правото да
изпълнява „строителство, доставки и услуги…“. Препоръчваме прецизиране и
допълване на информацията или основанието да отпадне.
Технически и професионални възможности
Констатации и препоръки:

В поле III.1.3), за обособена позиция № 6 е поставено изискване за
изпълнена сходна доставка, като в забележка е пояснено, че за такава се приема
„доставка на пластмасови кофи… и/или Метални контейнери за строителни
отпадъци 4 м3…“. Препоръчваме да се прецени дали условието за обем 4 м3 е
необходимо и съответства (е пропорционално) на посочената в поле II.2.4)
вместимост на доставяните контейнери от 1100 л.
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Административна информация
Констатации и препоръки:

В поле ІV.2.7) са посочени лицата, които могат да присъстват на отварянето
на офертите, но е направена и препратка към чл. 54, ал. 2 от ППЗОП. Следва да
се отбележи, че относимата разпоредба, в сила от 01.03.2019 г., е чл. 54, ал. 1
ППЗОП. Препоръчваме редакция.
Проект на техническа спецификация
Констатации и препоръки:

В техническите спецификации са заложени конкретни изисквания към
възлаганите доставки. Следва да се има предвид, че поставените условия
(самостоятелно или в комбинация) не трябва да предопределят или насочват към
конкретен модел, вид, производител на определени съоръжения или оборудване.
РАЗДЕЛ IV

Допълнителна информация
1. Становището касае съответствието на представените в АОП проекти на
документи с изискванията на ЗОП. Преценката за съответствие с други
нормативни актове е извън правомощията на Агенцията и следва да се направи
от възложителя.
2. На Портала за обществени поръчки, в Тематична област – „Образци и
списъци“, са публикувани одобрени стандартизирани проекти на договори и
стандартизирани клаузи на договори. Съгласно чл. 231 от ЗОП възложителят е
длъжен да ги прилага, освен когато естеството на поръчката не позволява това.
Неприлагането на стандартизираните изисквания и документите се мотивира
писмено в досието на обществената поръчка.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Подпис (не се чете)
МИХАИЛ МИХАЙЛОВ
(Определен със Заповед № РД-46/19.06.2019 г.)
Вярно с оригинала,
подписан на хартия
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