МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Изх. номер: КСИ-74
Дата: 02.05.2019 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-74/2019

ИН на регистрационната
форма от ССИ:

20190412-00222-0002

Възложител:

Държавно предприятие „Ръководство на
въздушното движение“ /ДП РВД/

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:

„Комплексно почистване на обекти на ДП РВД“
Да
Не

Брой:

Професионална/и област/и, в
която/които попада предметът
Извън списъка
на възлаганата поръчка (според
възложителя):
Срок за изпълнение:
София – 1000
ул. ”Леге” № 4

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

aop@aop.bg
www.aop.bg

Прогнозна стойност на
поръчката в лв. без ДДС:

2 700 000.00

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 проекта на решение за откриване на процедурата, възложителят е
посочил, че професионалната област, в която попада предметът на настоящата
обществена поръчка е извън списъка. Поради изложеното и на основание чл. 18,
т. 5 от Наредбата за външните експерти при предварителен контрол на
обществени поръчки, проверката на проектите на техническата спецификация и
методиката е извършена от експерти на АОП и обхваща съответствието на
документите с изискванията на ЗОП.
РАЗДЕЛ ІІІ

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

В поле IV.6) е отбелязано, че обществената поръчка не е разделена на
обособени позиции и са изложени мотиви. Доколкото видно от поле IV.3),
поръчката обхваща услуги по почистване на обекти в 6 населени места,
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препоръчваме възложителят да прецени относимостта към случая на аргументите,
изложени в Решение на КЗК № 79 от 17.01.2019 г.
Проект на обявление за обществена поръчка
Възлагащ орган
Констатации и препоръки:

В поле І.1) и в поле І.3) са посочени два еднакви интернет адреса.
Препоръчваме при откриване на процедурата да се попълнят адреси, отговарящи
на наименованието на съответното поле (вж. чл. 32, ал. 1 и ал. 2 ЗОП, чл. 36а, ал. 1
и ал. 2 ЗОП и Приложение № 4, част Б, т. 2 ЗОП).
Технически и професионални възможности
Констатации и препоръки:

В т. 2 на поле ІІІ.1.3) е указано, че участникът трябва да разполага с 4 лица
за извършване на почистване по т. нар. „алпийски способ“, притежаващи валидни
удостоверения за завършен квалификационен курс, издадени от лице, атестирано
от Асоциацията на работещите по алпийски способ. В обявлението липсва
информация, как чуждестранни лица могат да докажат съответствие с изискваната
професионална компетенция. Препоръчваме допълване.
Проект на методика
Констатации и препоръки:

При прегледа на проекта на методиката се установи следното:
1. За описанието на елементите, които формират оценката по подпоказател
Т1, са използвани изрази като „ аргументирани начини за реакция“, „надеждни
кадри“, „оптимално изпълнение“, „подобряване на изпълнението“, „“ и др., които
предполагат различно разбиране. По изложената причина употребата им в
методики не е желателна или е препоръчително да е придружена с пояснение
относно разбирането на възложителя за тях.
2. В т. 4 от изброените обстоятелства към Т1, възложителят оценява
„представените от участника възможности за подобряване изпълнението на
услугите по комплексно почистване по отношение опазване на околната среда и
здраве“. Доколкото в поле ІІІ.1.3) на обявлението, като критерий за подбор е
поставено изискване за „..внедрена система за опазване на околната среда в
областта на предмета на поръчката, съгласно ISO 14001:2004 или еквивалент“, на
оценка следва да подлежат само условия, които „надграждат“ изискванията на
посочения стандарт.
3. По Подпоказател Т2 – Мерки за управление на рисковете и мерки за
контрол на качеството, присъждането на точки е обвързано с предлагането на
мерки за недопускане на посочените рискове, за преодоляване на последиците от
тяхното настъпване и за вътрешен контрол, както и на начини за осъществяване
на комуникация. При този подход не се прави разлика между вида и броя на
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предложените мерки и начини за комуникация, респ. тяхната приложимост и
полезност за изпълнението на договора.
Бележка е относима и към т. 2 от изброените обстоятелства в оценителната
таблица на подпоказател Т1 „Организация на работа“.
РАЗДЕЛ IV

Допълнителна информация
1. Становището касае съответствието на представените в АОП документи с
изискванията на ЗОП. Преценката за съответствие с други нормативни актове е
извън правомощията на Агенцията.
2. На Портала за обществени поръчки, в Тематична област – „Образци и
списъци“, са публикувани одобрени стандартизирани проекти на договори и
стандартизирани клаузи на договори. Възложителят е длъжен да ги прилага, освен
когато естеството на поръчката не позволява това (вж. чл. 231, ал. 4 и ал. 5 ЗОП).

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Подпис (не се чете)
МИХАИЛ МИХАЙЛОВ
(Определен със Заповед № РД-30/02.05.2019 г.)
Вярно с оригинала,
подписан на хартия
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