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МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

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-192/2020 г.

ИН на регистрационната
форма от ССИ: 20200806-00656-0008

Възложител: Община Гърмен

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:
„Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови
отпадъци от населените места на територията на
Община Гърмен“

Обособени позиции:
Да Брой:
Не

Професионална/и област/и, в
която/които попада предметът
на възлаганата поръчка (според
възложителя):

Извън списъка
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Срок за изпълнение: 12 месеца

Прогнозна стойност на
поръчката в лв. без ДДС: 247 500.00

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 Да Не

Всички документи, подлежащи на контрол, са изпратени по
предвидения ред Да Не

Проверката на проектите на техническата спецификация е
извършена от външен/ни експерт/и по чл. 232а ЗОП Да Не

Коментари и други бележки:
В проекта на решение за откриване на процедурата, възложителят е

посочил че професионалната област, в която попада предметът на обществената
поръчка е извън списъка по чл. 2, ал. 1 от Наредба за външните експерти при
предварителен контрол на обществени поръчки (НВЕПКОП). Поради
изложеното и на основание чл. 18, т. 5 от НВЕПКОП, проверката на проекта на
техническата спецификация е извършена от експерти на АОП и обхваща
съответствието на документа с изискванията на ЗОП.

РАЗДЕЛ ІІІ
Резултати от проверката на АОП

Проект на решение за откриване на процедурата

Констатации и препоръки:
В поле I.1) на проекта на решение е попълнен код NUTS „България”.

Препоръчваме да се посочи код, който съответства на записания в полето
пощенски адрес на възложителя (в случая BG413 – Благоевград). Бележката е
относима за съответното поле на проекта на обявление.
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Проект на обявление за обществена поръчка

Възлагащ орган
Констатации и препоръки:

В поле I.3) e записано, че офертите за участие трябва да бъдат изпратени ел
ектронно посредством: (URL) https://app.eop.bg/today/70963 и едновременно с
това е маркирано „на горепосоченото/ите място/места за контакт”. Доколкото
офертите се представят само чрез Централизираната автоматизирана
информационна система „Електронни обществени поръчки“, посочването на
конкретния адрес е достатъчно. Препоръчваме да не се отбелязва на
„горепосоченото/ите място/места за контакт”.

Обхват на поръчката
Констатации и препоръки:

1. Относно мястото на изпълнение, в поле ІІ.2.3), е записан код NUTS
„България”. Обръщаме внимание, че избраният код следва да отразява възможно
най-точно основното място на изпълнение на услугите (вж. Приложение № 4,
част Б, т. 6 ЗОП). В случая с текст в полето е указано, че изпълнението е на
територията на Община Гърмен. В тази връзка препоръчваме да се избере код
NUTS BG413 – Благоевград.

2. В поле II.2.4) e посочено, че прогнозата за годишното количество на
твърди битови отпадъци (ТБО), генерирано на територията на община Гърмен за
2019 г. е приблизително 3300 тона. Текстът е неясен, доколкото прогноза се
прави за предстоящ, а не за минал период. Препоръчваме редакция.

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност
Констатации и препоръки:

1. В поле ІІІ.1.1) е посочено, че участниците следва да притежават валиден
регистрационен документ за извършване на дейности по събиране и
транспортиране на смесени битови отпадъци по Приложение № 1 от Наредба №
2/08.08.2014 г. за класификация на отпадъците. Коректното изписване на
наредбата е Наредба № 2/23.07.2014 г. за класификация на отпадъците.
Препоръчваме редакция.

2. В същото поле е записано, че чуждестранните участници могат да
представят валиден еквивалентен документ, декларация или удостоверение,
издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на
друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство, доказващи вписването му в съответен регистър на тази държава.

Да се има предвид, че позоваване на еквивалентен документ е допустимо
към момента на подаване на офертата и при поискване от комисията, в хода на
процедурата (вж. чл. 67, ал. 5 ЗОП). При сключване на договор обаче, избраният
изпълнител трябва да извърши регистрация, ако такава е необходима за
изпълнението на поръчката (вж. чл. 112, ал. 1, т. 4 ЗОП). Препоръчваме
редакция.

https://app.eop.bg/today/70963
https://identity.eop.bg/
https://identity.eop.bg/
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Проект на техническа спецификация

Констатации и препоръки:
1. В поле ІІ.2.11) на проекта на обявление е отбелязано, че не се

предвиждат опции. В същото време в поле V.1) на решението е записано, че
прогнозната стойност е с опция за увеличение, а на стр. 1 от техническата
спецификация е посочена възможност сключеният договор да се измени, като се
удължи срокът за неговото изпълнение и/или неговата стойност. Препоръчваме
несъответствието да се отстрани, като се има предвид, че когато възложителят
предвижда опция, в обявлението следва да се предостави информацията по чл.
21, ал. 1 ЗОП и чл. 5 ППЗОП.

2. На стр. 6 и 7 от проекта на техническата спецификация се съдържа
непопълнена таблица, към която липсват указания. Препоръчваме да се
предостави информация относно нейното предназначение, попълване и
представяне. В допълнение последният ред на таблицата е с наименование
„Общо“, което предполага в него да се съдържа сбор на данните от предходните
редове. С оглед на това е неясно защо текст „Кофи 110л.: 1253бр“ е обобщение
на данни от колона е с наименование „Кратност“. Препоръчваме корекция.

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. Възложителят е длъжен да ги прилага,
освен когато естеството на поръчката не позволява това (вж. чл. 231, ал. 4 и ал. 5
ЗОП). Неприлагането на стандартизираните изисквания и документите се
мотивира писмено в досието на обществената поръчка.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:Подпис (не се чете)

МИХАИЛ МИХАЙЛОВ
/Съгласно Заповед № РД-46/21.08.2020 г./

Вярно с оригинала
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