МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Изх. номер: КСИ-127
Дата: 04.07.19 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,
ал. 5 и ал. 9 ЗОП (І етап)
РАЗДЕЛ І

Процедура
Към КСИ №

КСИ-127/2019

ИН на регистрационната
форма от ССИ:

20190618-00026-0005

Възложител:

"Национална Електрическа Компания" /НЕК/
ЕАД

Вид на възложителя:
Вид на процедурата

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

Процедурата е „ускорена“:

Да
Не

Обект на поръчката:

Строителство
Доставки
Услуги
Услуги по Приложение № 2

Предмет на поръчката:
Обособени позиции:

“Изработване на цифрови модели за нуждите на
предприятие „Язовири и каскади“ в обособени
позиции“
Да
Не

Брой: 2

Професионална/и област/и, в
която/които попада предметът 26. Науки за земята (география, геология, геодезия и
на възлаганата поръчка (според др.)
възложителя):
Срок за изпълнение:

София – 1000
ул. ”Леге” № 4

120 дни

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

aop@aop.bg
www.aop.bg

Прогнозна стойност на
поръчката в лв. без ДДС:

287 569.00

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;
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

РАЗДЕЛ ІІІ

Резултати от контрола
ІІІ.1) Проект на решение за откриване на процедурата
Констатации
Констатации и препоръки:

1. В изпратеното решение е отбелязано „Решение за публикуване“.
Възложителят следва да има предвид, че при „публично състезание“ контролът
по чл. 232 ЗОП се осъществява преди оповестяване откриването на процедурата
(вж. чл. 232, ал. 9, т. 3 ЗОП, във връзка с чл. 232, ал. 3, т. 1 ЗОП), респ. за проверка
се изпращат проектите на документите. По изложената причина правилната
отметка е „Проект на решение“. Констатацията важи и за обявлението за
оповестяване откриването на процедурата.
2. В поле VII.3) на решението за откриване на процедурата е направена
препратка към чл. 197 ЗОП. Полето е предназначено за указване на срока, в който
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може да се обжалва решението за откриване на процедурата (чл. 22, ал. 5, т. 7
ЗОП). Тъй като процедурата е „публично състезание“, в случая коректната
препратка е чл. 197, ал. 1, т. 4 ЗОП. Бележката е относима и към поле VI.4.3) от
проекта на обявление, където неправилно е записано, че срокът за подаване на
жалби е съгласно „чл. 157 ЗОП“. Препоръчваме редакция.
ІІІ.2) Проект на обявление за обществена поръчка
Възлагащ орган
Констатации и препоръки:

В поле I.3) е попълнен интернет адрес, който препраща към обособената
преписка на процедура за обществена поръчка с идентичен предмет и статус
определен, като „прекратена“. При откриване на процедурата препоръчваме да се
посочи адрес, водещ директно до електронната преписка на настоящата поръчка,
в която следва да се съдържа документацията за участие (вж. чл. 32, ал. 1 и ал. 2
ЗОП, чл. 36а, ал. 1, т. 3 и ал. 2 ЗОП).
Обхват на поръчката
Констатации и препоръки:

В поле ІІ.2.4) на обособена позиция 1, възложителя е записал „изработване
на цифров модел за язовир „Въча“. Съгласно чл. 46, ал. 2 ЗОП и Приложение №
19, т. 3 ЗОП, обявлението за възлагане на обществена поръчка чрез публично
състезание, трябва да включва кратко описание на предмета на поръчката, а
когато е приложимо – и количество или обем (напр. чашата на воден обект и т.н.).
Посочването на данни за обема и количество, макар и прогнозни или
приблизителни са необходими, за да могат заинтересованите лица да преценят
дали изпълнението на поръчката е по възможностите им. Препоръчваме
допълване на информацията. Констатацията е относима и към обособена позиция
2.
Технически и професионални възможности
Констатации и препоръки:

1. В т. 1 на поле ІІІ.1.3), е поставено условие частникът да е изпълнил през
последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата минимум 1
(едно) геодезическо и хидрографско заснемане на чашата на воден обект, с обем
не по-малък от 10 млн. м3. В случая в обявлението не са посочени количествени
параметри, поради което не може да се прецени дали изискването отговаря на
разпоредбата на чл. 59, ал. 2 ЗОП.
2. В т. 3 от поле III.1.3), част „Критерии за подбор“, е записано, че участникът
следва да разполага с най-малко три лица, инженери с определена квалификация.
Заедно с това, в следващата част на същото поле е поставено условие за още едно
лице, притежаващо валидно свидетелство за правоспособност за водач на кораб
до 40 БТ по море или река Дунав. Изискването за правоспособност конкретно за
река Дунав може да бъде ограничително спрямо водачи с правоспособност за
други реки, освен ако изискването не произтича от нормативен акт.
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В допълнение, в същото поле към един от инженерите е поставено условие
за 10 г. професионален опит. Поставянето на подобно условие е необосновано,
ако възложителят не разполага с аргументи, че изискваният професионален опит
е задължително условие за изпълнението на договора.
4. В същото поле е поставено изискване за наличие на конкретна
професионална специалност и правоспособност от страна на членовете на екипа
за изпълнение на поръчката, но не е предвидена възможност за еквивалент на
необходимото образование и квалификация. Препоръчваме възложителят да
допусне и еквивалентен опит, включително за чуждестранни участници.
5. Предвид посочената в поле ІІ.1.6) възможност да се подават оферти за
всички обособени позиции, препоръчваме информацията в полето да се допълни,
като се укаже как се прилагат визираните минимални нива към участник, подал
оферта и за повече от една позиция.
Общи изисквания/въпроси по критериите за подбор
Констатации и препоръки:

В поле III.1.4), възложителят е посочил, правилата и критериите за участие
са налични в документацията за участие. Съгласно Приложение № 19, т. 5 ЗОП,
изискванията към личното състояние на участниците се посочват в обявлението.
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.
3. Съгласно чл. 232, ал. 9, т. 3 ЗОП, при процедура „публично състезание“,
предварителният контрол завършва след осъществяването на първия етап, като
становището на АОП е окончателно.

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