МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Изх. номер: КСИ-118
Дата: 27.05.20 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-118/2020 г.

ИН на регистрационната
форма от ССИ:

20200507-00049-0008

Възложител:

„Бургасбус“ ЕООД

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:

„Доставка на резервни части и материали за ремонт на
автобуси на „Бургасбус” ЕООД по 4 обособени
позиции“
Да
Не

Брой: 4

Професионална/и област/и, в
която/които попада предметът 14. Инженерство, профил Транспорт
на възлаганата поръчка (според
София – 1000
ул.”Леге” № 4

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

aop@aop.bg
www.aop.bg

възложителя):
Срок за изпълнение:

30 месеца

Прогнозна стойност на
поръчката в лв. без ДДС:

200 000

Финансиране:

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

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

Предвид обстоятелството, че не са налице основанията по чл. 13, ал. 1
отНаредбата за външните експерти при предварителен контрол на обществени
поръчки, проектите на техническата спецификация и методиката за оценка са
проверени от експерти на АОП за съответствието им с изискванията на ЗОП (вж.
чл. 232а, ал. 1 и ал. 6 ЗОП).
РАЗДЕЛ ІІІ

Резултати от проверката на АОП
Проект на обявление за обществена поръчка
Обхват на поръчката
Констатации и препоръки:

1. В полета ІІ.2.4) на обособените позиции не се съдържат количествени
данни за възлаганите доставки (вж. Приложение № 5, част Б, А, т. 6, б. „а“ ЗОП).
Препоръчваме допълване.
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2. В полета ІІ.2.5) на обособените позиции неправилно е маркирано
„критерий, свързан с разходи“. От методиката за оценка е видно, че избраният от
възложителя критерий за възлагане е „оптимално съотношение качество/цена“ и
същият включва показателите К2 – „Срок на доставка“,К3 – „Срок за
отстраняване на рекламация“ и ценовия показател К1 – „Цена за изпълнение“.
Препоръчваме редакция.
3. В поле ІІ.2.11), за всички обособени позиции, е маркирано, че не се
предвиждат опции. Същевременно е предвидена възможност възложителят „да
заявява за доставка и други резервни части, от каталог на Изпълнителя, които не
са включени в спецификацията“ (вж. стр. 9, т. 6 от техническата спецификация).
В тази връзка препоръчваме съобразяване с изискванията на чл. 5, ал. 2, изр.
второ ППЗОП. Следва да има предвид, че стойността на опциите се включва в
прогнозната стойност на поръчката (вж. чл. 21, ал. 1 ЗОП и чл. 5, ал. 2, изр.
първо ППЗОП).
Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност
Констатации и препоръки:

В полеІІІ.1.4), сред основанията за отстраняване от участие в процедурата,
са отбелязани обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1-5 ЗОП. Възложителят следва
да посочи конкретна професия или дейност, за които се прилага основанието по
чл. 55, ал. 1, т. 2 ЗОП (вж. чл. 55, ал. 2 ЗОП). Препоръчваме допълване.
Икономическо и финансово състояние
Констатации и препоръки:

В поле ІІІ.1.2)е посочено, че условието за оборот се доказва със „справка
за оборота/ГФО всферата, попадаща в обхвата на поръчката“. Препоръчваме
възможността за доказване на изискването с представяне на годишни финансови
отчети да се прецизира съобразно чл. 62, ал. 1, т. 3 ЗОП.
Технически и професионални възможности
Констатации и препоръки:

В поле ІІІ.1.3) се изисква предлаганите от участника стоки да са
сертифицирани от акредитиранилица за контрол на качеството, удостоверяващи
съответствието им спосочените спецификации или стандарти. Доколкото такива
не са посочени, препоръчваме да се определи минималнониво за допустимост
по зададениякритерий за подбор (вж. чл. 59, ал. 5, изр. 2 ЗОП).
Административна информация
Констатации и препоръки:

Видно от индикативната дата на изпращане на обявлението за
публикуване – 12.05.2020 г. и посочената в поле ІV.2.2) дата – 12.06.2020 г.,
срокът за получаване на оферти в процедурата е 31 дни. Същият е под
минимално определеният в чл. 133, ал. 1 ЗОП срок за получаване на оферти в
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открита процедура - 35 дни(вж. § 12 от Закона за мерките и действията по време
на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13
март 2020 г. (обн. – ДВ, бр. 28 от 2020 г.). С оглед на това и доколкото в
обявлението не е посочено правно основание за съкращаване на срока (вж. чл.
133, ал. 2 и ал. 4 ЗОП), препоръчваме редакция.
Процедури по обжалване
Констатации и препоръки:

В поле VІ.4.3) е отбелязано, че жалба срещу решението за откриване на
процедурата се подава в 10-дневен срок, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
Посоченатаразпоредба е относима към процедура „публично състезание“. В
случая, с оглед провеждането на открита процедура, е приложимчл. 197, ал. 1,
т. 1 ЗОП. Препоръчваме редакция.
Проект на техническа спецификация
Констатации и препоръки:

1. В документа резервните части, предмет на доставка, са описани с
„каталожен номер по производителя на автобуса /агрегата“. От посоченото не
става ясно допустима ли е доставката на резервни части, различни от вложените.
Препоръчваме да се даде пояснение в този смисъл като се има предвид чл. 49, ал.
2 ЗОП.
2. На стр. 8 от техническата спецификация е записано, че „участниците по
всички обособени позиции следва да отговарят на посочените по-долу
минимални изисквания за технически възможности“. Доколкото изброените
изисквания са относими към изпълнението, а не към техническите възможности
на участниците (вж. чл. 63, ал. 1 ЗОП и полеІІІ.1.3) на обявлението),
препоръчваме прецизиране на записа.
Проект на методика
Констатации и препоръки:

1. В методиката е предвидено, че участниците получават точки по
показателитеК1 – „Цена за изпълнение“, К2 – „Срок на доставка“ и К3 – „Срок
за отстраняване на рекламация“ съгласно формула, в която с „К“ е означена
относителната тежест на съответния показател. В документа не е посочена
относителната тежест на показателите за оценка. Препоръчваме допълване.
2. В проекта на техническа спецификация (стр. 9, т. 8 и 9) възложителят е
определил максимална граница на показателите, свързани със срок – К2 и К3
(максимум 5 календарни дни). Доколкото тази информация е относима към
посочените показатели за оценка (вж. чл. 33, ал. 3 ППЗОП), препоръчваме
същата да се съдържа и в методиката.
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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. При осъществяване на първия етап на контрола е съобразен редът за
възлагане на обществени поръчки до възникване на задължението за използване
на централизираната електронна платформа по чл. 39а, ал. 1 ЗОП (вж. § 131, ал.
1 от ПЗР на ЗИДЗОП (обн. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 102 от
2019 г.), ПМС № 332/13.12.2019 г. и § 12 от Закона за мерките и действията по
време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от
13 март 2020 г. (обн. – ДВ, бр. 28 от 2020 г.).

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Подпис (не се чете)
Вярно с оригинала

Доц. д-р МИГЛЕНА ПАВЛОВА
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